


2



3

trabalho final de graduação

universidade presbiteriana mackenzie
faculdade de arquitetura e urbanismo

Juliana Tie Alves
orientação: Roseli Maria Martins Delboux

são paulo, julho de 2019



4

Agradecimentos



5

Em meio a está trajetória cinematográfica pessoal que iniciou- se entre os corredores da lo-
cadora Nick em São Caetano do Sul, quero primeiramente agradecer aos meus pais, Sidnei 
e Alice, sem o apoio, amor, carinho, dedicação e companheirismo deles não seria possível 
concluir essa etapa importante da minha vida. Ainda sobre minha família, agradeço tam-
bém a Mayumi, minha irmã querida , e aos meus padrinhos Osmir e Rosangela, por todo o 
carinho e incentivo.

Esses cinco anos no Mackenzie me proporcionaram experiências, aprendizados que levarei 
para a vida, por isso agradeço aos meus orientadores de tfg, Roseli e Heck, por acreditarem 
em mim e na minha propostas, me desafiarem e proporcionarem toda a assistência que ne-
cessitei. Lavarei cada palavra para a minha vida acadêmica e profissional. 

Por último, mas não menos importante agradeço a todas amizades que fiz, e também as an-
tigas, que seguiram acompanhando meus passos, vocês tornaram estes anos maravilhosos: 
João Pedro, Laís, Samira, Paula, Matheus, Carolina, Marjorie, Larissa, Yasmin, Natalia, Mariane, 
Laura, Liyeh, Catarina Gustavo. A todos estes, e outros não mencionados, mas também im-
portantes para mim, dedico este trabalho, sou imensamente grata por tudo.



6

Sumário



7

Parte 1 – Conceituação
1.1  Introdução
1.2  Justificativa
1.3  Cenário – Imagens em movimento

Parte 2 - Primórdios paulistanos (1890 -1910)
2.1  Contexto: Núcleo histórico
2.2  Improviso: Divertimentos públicos
2.3  Improviso: Divertimentos públicos
2.4  Projeções: Diversões mecânicas 
2.5  Ocupar edifícios: Teatros, Salões e cafés

Parte 3 – São Paulo: Metrópole em Cresci-
mento (1910 – 1950)
3.1  Contexto: Transições
3.2  Cultura da coletividade
3.3  Planos urbanos e a burguesia paulistana
3.4  Territorialidade: Salas centro x salas    
       bairro
3.5  As salas aumentam, mas não são iguais: 
        evolução tipológica
3.6  Produção cinematográfica brasileira: 
       Companhia Vera Cruz

Parte 4 – Cidade cosmopolita Auge e 
decadência (1950 – 1990)
4.1 Cinelândia paulistana
4.2 Palácios cinematográficos
4.3 Linguagem e comunicação: Fachadas
4.4 Eixo Paulista – Consolação
4.5 O caso Belas Artes
4.6 Fim da euforia: abandono das ruas

Parte 5 - Cidade atual e o futuro do cinema 
(1990 - )
5.1 Cineplex e Multiplex : Grandes redes de 
      distribuição da atualidade
5.2 Cinema x streaming – o novo modelo 
      de exibição da atualidade é uma ame
      aça para as salas de cinema?

Parte 6 – Estudos de Caso
6.1 Cinema para quem? -Cinetela Brasil
6.2 Kineforum Misbar

Parte 7 – Complexo vera cruz: 
Cinema itinerante
7.1 Cinematografia
7.2 Memória
7.3 Protótipo
7.4 Conclusões
7.5 Bibliografia
7.6 Iconografia 
7.7 Apêndice 

8

16

26

48

72

78

86



8

Parte 1 
Conceituação
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Figura 1: Entrada CInesala.
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Atualmente, ao pensar no cinema como es-
paço arquitetônico, logo vem à mente a ti-
pologia multiplex presente nos grandes sho-
ppings centers, e encabeçados por grandes 
companhias exibidoras como Cinemark e 
PlayArte, por exemplo. Entretanto esta nem 
sempre foi a realidade, uma vez que o ci-
nema tem suas raízes ligadas a cidade e as 
dinâmicas sociais urbanas, de modo que 
durante muitos anos ocupou as ruas, apre-
sentando-se como equipamento âncora de 
planos urbanos (SANTORO, 2004).

Neste trabalho busca-se compreender as 
transformações dos espaços de exibições 
cinematográficos na cidade de São Pau-
lo, abrangendo não apenas as diferentes 
tipologias que existiram em determinados 
períodos históricos, mas levantando ques-
tionamentos acerca das relações que este 
equipamento estabelecia com as dinâmi-
cas e crescimento urbano, assim como as 
demandas das diferentes classes sociais. 

Além destes aspectos, são levantadas inda-
gações com relação ao cenário contem-
porâneo, em face do crescimento da po-
pularidade das plataformas de serviços de 
streaming, e a crescente decadência das 
salas de cinema, de modo que cada vez 
mais se  perde a experiência da imersão e 
vivência coletiva e social que o cinema pro-

1.1 introdução 1.2  justificativa
move, visto que o ato de ir ao cinema vai 
além de unicamente assistir a um filme.

Desta forma, foram estipulados os seguintes 
objetivos:

- Compreender as transformações tipológi-
cas dos espaços de exibição;

-Averiguar de qual maneira o cinema, en-
quanto espaço arquitetônico, foi influencia-
do pelas dinâmicas urbanas e sociais paulis-
tanas;

-Diante da proliferação de outros meios de 
exibição, investigar quais as novas tipologias 
e soluções que o cinema encontrou para 
resgatar o seu público;

-“Cinema para quem?” A partir deste ques-
tionamento analisar programas que aten-
dem aqueles que não têm acesso ao cine-
ma;

Com base nos objetivos estabelecidos, o tra-
balho se mostra relevante por propor mais 
que compreensão dos aspectos formais das 
salas de cinema, abrangendo a relevância 
deste equipamento dentro da sociedade 
paulistana ao longo do século XX. Sabe-se 
que o cinema e sua arquitetura, até certo 
ponto, cresceu e se desenvolveu junto à ci-
dade de São Paulo, sendo peça chave de 
propostas de planos urbanos, além de ter se 
configurado como um elemento dissemina-
dor de cultura e costumes para a sociedade 
da primeira metade do século.

Contudo, nota-se que aos poucos estas re-
lações foram se desfazendo, uma vez que 
grande parte dos cinemas abandona as 
ruas, e se instala dentro de shoppings e gale-
rias, alterando profundamente a relação es-
tabelecida com a cidade. Fora os aspectos 
urbanas, se altera também a relação esta-
belecida com o espectador, uma vez que o 
cinema perde a sua dimensão cultural e re-
toma sua condição de puro entretenimen-
to. Diante desses aspectos, a pesquisa tor-
na-se pertinente por levantar a importância 
da experiência coletiva promovida por esse 
equipamento, questionando seu real aces-
so democratizado e também sua evolução, 
enquanto tipologia arquitetônica, dentro de 
um contexto social em que crescem as al-
ternativas de como assistir a um filme.
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Figura 2- Exibição em cinema de Dalawere/ Projeto Cenas on Movies
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Parte 2 
Primórdios paulistanos (1890-1910)
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2.1 Contexto 2.2 Improviso: Divertimentos públicos (1890 -1910)

Figura 14- Viaduto do Chá, durante uma reforma 
para reforçar a estrutura metálica (1902).

No contexto urbano e social da virada do 
século, os ambientes de encontro social 
eram frequentemente ligados às cerimônias 
religiosas, como as missas e festas de santos. 
Entretanto, não se restrigiam a eventos des-
ta natureza, sendo frequentes as atividades 
culturais, lazer e esportes, que  também reu-
niam grandes massas, assim como jogos de 
futebol, circos, animais adestrados, hipódro-
mos, touradas, museus de cera, boliche e jo-
gos de azar (ARAÚJO,1979). 

Estes eventos aconteciam tanto em espa-
ços abertos, ocupando descampados mais 
afastados do triângulo central, como espa-
ços fechados, vistos em festas ou salões. Con-
sistiam em atividades que não possuíam um 
local fixo para acontecer, apresentando-se 
em geral em feiras, onde ocorria a sobrepo-
sição de distintas atividades no mesmo local 
como, por exemplo, espetáculos de mágica 
e fantasmagorias (SANTORO, 2004).

Foi dentro destes eventos públicos que o 
cinema conquistou seu espaço, nascendo 
como um acontecimento improvisado de 
bases precárias e organização basicamen-
te familiar. Em princípio, eram utilizados equi-
pamentos mecânicos de pouco avanço 
tecnológico e, seguindo à maneira das fei-
ras de diversões, apresentava -se como um 
fenômeno ambulante voltado a um público 
diversificado, uma vez que consistiam em 

As atividades cinematográficas nasceram 
em São Paulo antes da virada do século XX, 
nesta época a cidade era ainda pequena, 
envolvendo cerca de 65 mil habitantes, es-
tando ainda muito ligada à atividade rural, 
principalmente a produção de café. Sob 
uma análise geográfica, era um importante 
entreposto comercial, envolvendo comércio 
com o exterior por meio das atividades por-
tuárias estabelecidas em Santos  e  comércio 
com interior do país, mediante a produção 
na zona rural, assim atraindo tanto comer-
ciantes como viajantes (CAPUTO,2011). 

O núcleo urbano da época se restringia ao 
triângulo central e proximidades, envolven-
do as ruas Direita, São Bento e Quinze de 
Novembro, sendo os arredores formados 
por chácaras (Santoro, 2004, apud. Toledo, 
1996, p. 124).  

eventos abertos, quase públicos (SANTORO, 
2004, apud. Gomes, 1996, p. 23,). 

De acordo com Santoro (2004) esse tipo de 
evento de divertimento atraía as camadas 
mais modestas, de modo que não eram 
vistos com bons olhos pela nova burgue-
sia, que os enxergava como uma atividade 
mundana, que beirava o “grotesco” .

Figura 15- Touradas em São Paulo.
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Figura 16 -Mapa diversões 1989-1901.

Santoro (2004) pontua também que nesta 
primeira fase, que se estende pelo período 
de 1890 e 1901, o cinema ainda não estabe-
lecia uma estreita conexão com o contex-
to urbano e suas dinâmicas, de modo que 
apresentava como principal característica 
o improviso, ocupando construções rústicas 
como barracões de madeira com cobertu-
ra de zinco (MORAES, 2013).

Desta forma, as projeções aconteciam em 
feiras fora do núcleo urbano que compre-
endiam um público diversificado,  usufruin-
do do fluxo de pessoas , linhas de bonde 
e da agitação do triângulo central (ARAU-
JO,1979). 
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2.3  Projeção: Diversões mecânicas 
Com efeitos de luz e sombra, o cinema con-
quistava seu espaço por meio dos aparelhos 
mecânicos importados da Europa, compon-
do um rol de invenções tecnológicas forte-
mente influenciadas tanto pela Revolução 
Científico-Tecnológica de 1870 como tam-
bém pelas artes visuais. Estas novas inven-
ções cativaram o público, não apenas por 
meio da exposição de imagens em si, que já 
era uma atividade recorrente, mas pela mo-
vimentação das imagens em tamanho na-
tural, envolvendo não apenas uma percep-
ção visual, mas uma dimensão imaginativa 
(SAVCENKO, 2001 apud SANTORO, 2004). 

Estes aparelhos foram trazidos para São Pau-
lo apenas em 1897, e marcaram presença 
em feiras e diversões públicas, organizadas 
recursos escassos e baixíssimo avanço tec-
nológico (GOMES, 1996 apud SANTORO, 
2004).

Figura 17-Mapa diversões 1902-1906.

(...) que ora estava baseada em efei-
tos mecânicos, ora baseada em efeitos 
de luz e sombra (apenas após a des-
coberta da eletricidade); as diversões 
mecânicas partiam do silêncio para 
efeitos sonoros e musicais. originaram a 
atividade cinematográfica que conhe-
cemos hoje (SANTORO,2004, p.25)
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2.4  Ocupar edifícios: Teatros, Salões e cafés
De acordo com Moraes (2013), no ano de 
1896 tem-se a primeira exibição cinemato-
gráfica propriamente dita, e a partir desse 
ano os espaços de divertimentos começa-
ram a ocupar também salões, cafés, teatros 
ou casas, ambientes que logo passaram a 
ser chamados de cafés-concerto ou cine-
-teatros1. Podem ser citados como exempla-
res desta fase o Cine-teatro-Colombo, loca-
lizado no Brás.

Estes ambientes ocupavam a zona urbana 
visando aproveitar a dinâmica e comércio 
local, e assim como nos ambientes abertos, 
tinham um caráter rudimentar, acontecen-
do de  forma improvisada por iniciativa de 
exibidores viajantes que ocupavam de for-
ma adaptada o edifícios antes destinados 
para outros fins. Neste processo, foi obser-
vado que a partir do momento em que os 
cinemas começam a ocupar edifícios, é ini-
ciado um processo de diferenciação social, 
recebendo um público mais específico que 
variava conforme a região em que estavam 
localizados (MORAES, 2013).

¹ Os edifícios chamados de “teatros”, que além de se-
rem locais para a encenação de peças, abrigavam 
bailes de carnaval, exposições de arte e cera, além 
de servirem como salas de cinema (ARAÚJO,1979).

As atividades cinematográficas como 
motoscópio, panorama, cinematógra-
fo acontecem nessas casas e salões, 
nesse perímetro, mais central, mas 
também eram realizadas na Praça 
da República, “em um salão debaixo 
das Montanhas Russas( ARAÚJO, 1981. 
p.261 apud SANTORO, 2004, p.34).

Não existia um lugar específico para as di-
versões mecânicas, de modo que, muitas 
vezes o filme sequer era a atração principal. 
Tome-se como exemplo o caso de exibi-
ções com cinemascópio antes de bailes de 
carnaval nos teatros. Dentro deste contex-
to, Simões (1990) destaca a importância do 
teatro, como espaço antecessor das salas 
específicas para cinema, ao se configurar 
como um “espaço síntese” entre a organiza-
ção espacial interna, envolvendo a plateia, 
balcões e circulação, e uma dimensão sen-
sorial com relação ao ambiente escurecido 
com uma tela iluminada.

Com base em Santoro (2005), pode-se dizer 
que neste período, apesar do crescimen-
to urbano, a cidade era ainda submissa 
ao contexto rural, de maneira que a vida 
urbana não havia ainda se formado com-
pletamente, sendo frequentes as atividades 
ocorridas fora da cidade  . Entretanto, com 
o advento da eletricidade, em 1907 surge a 
possibilidade de fixação das salas de exibi-
ção, assim superando o caráter itinerante e 
promovendo uma melhor infraestrutura, que 
ampliou a oferta de películas do mercado 
internacional e aumentou a frequência des-
te tipo de evento, que aos poucos caminha-
va para um processo de elitização (MORA-
ES, 2013).

Figura 18- Cine Theatro Colombo, Planta baixa da pla-
teia em forma de ferradura.
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A primeira edificação do Teatro São José 
foi inaugurada em 4 de setembro 1864, no 
Largo São Gonçalo, a atual Praça João 
Mendes. Apesar de inaugurado, suas obras 
foram concluídas apenas 10 anos depois, 
consistindo em um edifício com cerca de 
1.200 lugares, construído com a premissa de 
ser um teatro na América do Sul inspirado 
nas grandes construções europeias.

Em 15 de fevereiro de 1898 o teatro foi víti-
ma de um incêndio sendo completamente 
destruído, havendo a necessidade de ser re-
construído em uma nova localização. 

A nova edificação foi construída em um lote 
próximo ao Viaduto do Chá, nesta se seguia 
o mesmo caráter dos demais espaço de di-
versões da época, de modo que as exibi-
ções cinematográficas eram apenas uma 
dentre as variadas atividades que ocorriam 
no Teatro São José (SOUZA,2014).

Por volta de 1923, o Theatro São José encer-
ra suas atividades, sendo demolido. Seu lote 
passa a ser ocupado pela Companhia Li-
ght, que construiu seu edifício-sede no local, 
hoje o atual Shopping Center Light (OLIVEI-
RA,2015).

Theatro São José

Figura 21 - Primeiro Teatro 
São José(1862).

Figura 22 - Segundo Teatro São 
José (1900).
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Este teatro inaugurado em 1892, que rara-
mente recebia atividades cinematográfi-
cas, foi palco de companhias teatrais, ópe-
ras e bailes de carnaval, contudo  havia 
sido originalmente construído para a exibi-
ção de companhias equestres. Além do seu 
uso como teatro, o programa contemplava 
também um botequim com cadeiras e me-
sinhas de ferro e um tiro ao alvo ( PONTES, 
2003, p.169 SANTORO, 2004, p.42).

Sobre os aspectos arquitetônicos deste tea-
tro, do ponto de vista formal  consistia em 
barracão de madeira de formato circular 
, com cobertura de zinco, fazendo fundo 
para o Cassino Paulista, futuro Bijou-Theatre 
(1907). Na entrada, havia um portão voltado 
para a rua São João, com um passadiço de 
tábuas e cobertura de zinco, que conduzia 
a um pátio revestido de cascalho. O teatro 
tinha capacidade para 3.000 espectadores, 
subdivididos em 37 camarotes, 12 frisas, 200 
varandas, galerias e 574 cadeiras na plateia 
(SOUZA,2014).

Dois anos após a sua inauguração, o Poli-
theama foi fechado pelo intendente muni-
cipal, período em que passou por uma série 
de reformas, reabrindo em um novo ende-
reço na Rua  Formosa, como um circo. Estas 
reformas dotaram o espaço de condições 
indispensáveis à sua adaptação como tea-

tro, envolvendo plateia em plano inclinado, 
camarotes mais largos e cômodos, teto re-
vestido com ripas, maior número de portas 
e dois lances de escada externos dando 
acesso aos camarotes. Ao termino do arren-
damento, o teatro passou para a Empresa 
Paschoal Segreto, e foi transformado em um 
café concerto com o nome de Politheama 
Concerto (SOUZA, 2014).

Em 1914 o teatro foi atingido por um in-
cêndio, em função de problemas elétricos 
no momento em que era feita a manuten-
ção. Pretendia-se construir um novo Teatro 
Politeama para 2.400 pessoas, mas em seu 
lugar foi construído o Cinema Central vol-
tado para a Avenida São João, alargada e 
remodelada, e também o Cassino Antarcti-
ca, destinado a espetáculos de variedades 
(SANTORO,2004).

Theatro Polithema

Figura 23 -Distribuição das cadeiras no Theatro 
Polithema.

Figura 24 - Theatro 
Polithema.
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2.5  Endereço fixo: O primeiros cinemas de São Paulo 
Ao final da primeira década de 1900 surgem 
as primeiras salas de destinadas exclusiva-
mente a exibição de filmes, podendo-se afir-
mar que o primeiro exemplar foi o Eldorado, 
alugado por Francisco Serrador. 

Serrador foi uma figura de grande importân-
cia no cenário cinematográfico paulistano, 
sendo dono da Cia.Cinematográfica Brasi-
leira, empresa proprietária de grande parte 
dos maiores cinemas da capital, onde atuou 
como produtor em parceria com Alberto Bo-
telho (SANTORO, 2004).

Além do Eldorado, posteriormente chama-
do de Bijou-Palace, outros cinemas ,como 
no caso do Coliseu Campos Elíseos, inicia-
ram atividades na época. Apesar do otimis-
mo quanto ao futuro, sugiram adversidades, 
dada a precariedade desses espaços, de 
maneira que a prefeitura impôs o encerra-
mento das  atividades em virtude da ame-
aça de incêndios. Diante disto, Serrador 
reforma um barracão na Rua Visconde de 
Rio Branco, para onde o cinema foi transfe-
rindo, inaugurando assim o primeiro cinema 
que teve seu edifício restaurado para entrar 
em atividade.

De acordo com Gomes (1996), neste primei-
ro momento os temas transmitidos nas exibi-
ções eram em geral cenas naturalistas,

como imagens da cidade e do Brasil a fora.

Contudo, pouco a pouco se instaurou uma 
censura velada, onde filmes que contem-
plavam temas de caráter popular ou de-
núncias a injustiças sociais eram vetados, de 
modo que buscava-se exibir apenas a ideia

de progresso da metrópole. Assim, com base 
nos relatos de Santoro (2004), as fitas de di-
versões, mágicas ou banalidades perderam 
espaço, de modo que se formava um cul-
tura urbana calcada nos ideais capitalistas, 
com uma concepção que renunciava o po-
pular.

Figura 25 -Fachada do Bijou por volta de 1909.



25

Diante de preocupações éticas e estéticas, 
os ambientes onde se manifesta a cultura  
dita popular passam a ocupar áreas mais 
marginais, como o caso das várzeas e bair-
ros operários como Brás e Pari. Com base 
nestes aspectos, pode se afirmar que come-
ça a surgir um movimento segregatório, que 
ainda não contempla uma diferenciação 
entre as salas em si, mas com base nos te-
mas exibidos (SANTORO, 2004).

Em sua pesquisa, Santoro (2004) destaca 
que essa segregação se mostra clara no pú-
blico frequentador da salas, que em princí-
pio consistia em uma plateia diversificada, 
que aos poucos passa e se dividir entre: 

- Imigrantes e operários: uma comunidade 
mais modesta e culturalmente excluídos, 
que se configura como um importante agen-
te para a futura dispersão dos cinemas para 
os bairros mais afastados (MORAES,2013).

- Elite cafeeira, sociedade burguesa e seto-
res médios urbanos: Como elementos deten-
tores de investimentos em meio a um setor 
fortemente influenciado pela mentalidade 
capitalista, esta comunidade buscou  pro-
mover seus interesses e mentalidade como 
o ideal de cultura civilizada (MORAES,2013).
como imagens da cidade e do Brasil a fora. 

Figura 26 - O Bijou Salão à direita 
com a pracinha do mercadinho da 

São João em frente. 

Figura 27 
-Anúncio das 
programações 
dos cine tea-
tros e salões.
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Parte 3 
São Paulo Metrópole em crescimento (1910 – 1950)



27

3.1 Contexto:Transição
Após a virado do século, de acordo  com 
Santoro (2005), ao citar Sevcenko (1998), 
São Paulo passou por um grande aumento 
populacional, chegando a cerca de 240 mil 
habitantes, tendo uma maior qualidade de 
vida urbana e buscando diferenciar-se da 
cidade que costumava ser no século ante-
rior, simbolizando a cidade civilizada do pro-
gresso. Toledo (1983) também observa esse 
fenômeno, ao afirmar que:

A cidade de São Paulo é um palimp-
sesto – um imenso pergaminho cuja es-
crita é raspada de tempos em tempos, 
para receber outra nova, de qualidade 
literária inferior, no geral (TOLEDO, 1983 
p.67)

A elite cafeeira migrou para a cidade, o que 
representou uma transformação na socie-
dade, e isso repercutiu na  organização dos 
espaços assim como quanto à socialização. 
Nesse processo, devem ser destacados  os 
ambientes de diversões, que se modificaram 
pelo fato dos vazios, que antes abrigavam 
feiras e circos, passarem a ser ocupados por 
jardins e praças e, assim, dificultando a reali-
zação desses eventos populares. Esta condi-

ção implicou em uma maior preocupação 
com a seletividade do público frequenta-
dor, de modo que se especificava clara-
mente os espaços de elite e populares (SAN-
TORO, 2005). 

Neste processo de formação do cinema 
paulistano, houve também a influência do 
cinema norte americano que, associado às 
transformações urbanas da cidade, implica-
ram na formação de um novo cenário em 
que cinema e espaço urbano tornaram-se o 
símbolo da modernidade. Assim, este equi-
pamento passou a representar a imagem 
da sociedade da época, de modo que não 
havia mais espaço para o artesanal ou im-
provisado (SANTORO, 2005).

Durante a década de 10 e 20, foi possível 
notar modificações quanto à distribuição 
das salas pelo território paulistano. Até este 
momento as salas se concentravam unica-
mente na região central, contudo com a ex-
pansão da mancha urbana as salas passam 
a se distribuir para além do centro, atingindo 
uma escala metropolitana. Esta expansão 
se deu mediante o crescimento da periferia, 

e também pela formação de uma nova 
classe social, a classe média, composta por 
operários, que eram grandes consumidores 
da indústria cinematográfica. Assim, diante 
da demanda  descentralizadora vigente, 
bairros como Brás e Mooca, se consolidaram 
como centralidades cinematográficas adja-
centes (SANTORO,2004).

Estas alterações não se restringem à distribui-
ção espacial, nota-se também uma modifi-
cação na arquitetura dessas salas, apresen-
tando maior sofisticação que os espaços da 
primeira fase, seguindo agora modelo as sa-
las de cinema de Nova York planejados por 
Eberson2  ou Rapp & Rapp3. Assim, é possível 
dizer, que aos poucos se consolidava uma 
tipologia cinematográfica  com uma forma 
e programa de necessidades determinado, 
sendo ainda embrionária e não apresentan-
do um desenho arquitetônico específico, 
constituindo-se por meio edifícios simples, 
em geral barracões improvisados de madei-
ra, que se diferenciavam dos demais edifí-
cios por meio de ornamentação e sinaliza-
ção. Pode-se dizer que, apesar de São Paulo 
não apresentar um sistema de exibição 

2 Jonh Eberson foi um arquiteto ucraniano que trilhou carreira nos Estados Unidos da América. Seu trabalho é reconhecido devido aos numerosos projetos de cinemas e teatros 
que executou durante o início da década de 20, sendo a ele atribuído o crédito de inventor do estilo “atmosférico” (HISTORIC DETROIT ORG, 2019).
3 A empresa Rapp & Rapp, formada pelos irmãos Cornelius Ward Rapp (1861 – 1927) e George Leslie Rapp (1878 – 1941), teve sua reputação reconhecido pela elaboração 
de projetos para teatros de cinema mudo de Chicago. Sendo responsáveis por aproximadamente quatrocentos teatros entre 1906 e 1926,  seus projeto  seguiam o estilo de 
arquitetura clássica francesa dos séculos  XVII e XIX, resultando em obras que influenciaram a arquitetura cinematográfica pelos 20 anos seguintes (BIOGRAPHICAL DICTIO-
NARY OF ARCHITECTS IN CANADA (1800-1950), 2019).
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organizado como o modelo americano, 
que foi neste contexto que as salas de cine-
ma propriamente ditas se consolidaram na 
cidade (SANTORO, 2005).

Diante destas afirmações, pode-se afirmar 
que nesta etapa, o improviso havia sido dei-
xado para trás, mediante a ideia de adap-
tação. Afinal, o público já havia se estabe-
lecido em quantidade e também quanto 
ao hábito de frequentar o cinemas, porém 
o desenho da sala ainda estava fortemente 
ligado ao teatro, sem apresentar um dese-
nho específico para a vocação cinemato-
gráfica (SANTORO,2004). 

Sob um viés mais panorâmico para o perí-
odo, com base nas afirmações de Simões 
(1999), é possível estabelecer uma diferen-
ciação entre as salas de cinema então exis-
tentes:

- Salas com maior infraestrutura: Constituídas 
com bases teatrais, abrangendo frisas, ca-
marotes e balcões no formato de U,

- Salas com instalações de bases precárias: 
Nestas ainda eram frequentes problemas re-
lacionados a condições sanitárias deficien-
tes, higiene duvidosa e também instalações 
pouco confortáveis.

A tentativa de estabelecer o cinema como 
um elemento cultural de elite se consolidou

Figura 28 -Corte transversal, mostrando o palco, de edifício a ser adaptado para cinema (Marconi) pela empre-
sa Cia. Cinematográfica Brasileira,na Rua Correia de Mello, nº. 6, no Bom Retiro. (4/11/1912)
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apenas ao longo dos anos 20, com a abertu-
ra do Cine República em 1921, um dos maio-
res e mais luxuosos do Brasil, representando 
um marco do progresso em São Paulo. A 
partir desse momento, o caminho trilhado 
pelo cinema em São Paulo se altera, sendo 
fortemente influenciado pelos interesses das 
elites, e aos poucos deixa de ser um entrete-
nimento popular, ocupando  espaço como 
importante equipamento urbano dentro da 
cidade, assim simbolizando a cidade do 
progresso (GALVÃO, 1975, p.37-38 SANTO-
RO, 2004, p.86).

Tendo se em mente a questão da melhoria 
da infraestrutura das salas, ao final da déca-
da de 20 adentramos em um período transi-
ção do cinema mudo para o sonoro, condi-
ção que representou o fim dos cines-teatros 
e cinemas adaptados, de modo que os 
camarotes e elementos característicos dos 
teatros perdem o sentido dentro da compo-
sição espacial. Isto acontece em função de 
arquitetura dos teatros proporcionarem a 
oportunidade de exame mútuo da plateia 
ao assistir os espetáculos, localizados na por-
ção central, com o advento dos filmes so-
noros, dispensa -se banda ou qualquer tipo 
de espetáculo, afinal, a atenção reside ima-
gens projetadas na tela (SIMÕES,1999).

Neste contexto, deve se reafirmar a influên-
cia norte americana, que coloca em pauta 
a questão dos grandes circuitos comerciais.

Esses grupos acabaram por vingar em boa 
parte do mundo, envolvendo empresas 
como Paramount, Fox, Metro, UFA e outros 
estúdios, que vislumbraram a possibilidade 
de formação de um mercado internacional.
 
A participação destas empresas influen-
ciou a concepção arquitetônica das salas 
de cinema, de modo que o os exemplares 
construídos no Brasil e México tinham como 
modelo os exemplares arquitetônicos esta-
dunidenses, resultando em objetos idênticos 
em diferentes partes do globo que seguiam 
um mesmo padrão arquitetônico. Neste mo-
mento, o cinema se consolida como equi-
pamento urbano, se apresentando com 
uma forma e programa determinados, evo-
cando a idéia de cultura e progresso,  ao  
mesmo tempo que buscava refletir a socie-
dade paulistana da época (SIMÕES,1999).

Figura 29 -A fachada do República no ano de inau-
guração.
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Figura 30 - Rua São João com o Cinema Central a direita.

Figura 31 - Fachada do Cinema Odeon.
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Sobre este cinema, é importante destacar os 
seus aspectos arquitetônicos, que segundo 
jornalistas da época, representava o reflexo 
da cidade de São Paulo em seu período de 
crescimento. O Paramount foi originalmente 
construído em 1929, localizado na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antônio, era uma edificação 
luxuosa em estilo “neoclássico afrancesado” 
, com uma suntuosidade que lembrava o Te-
atro municipal (SIMÕES, 1999).

A construção feita em concreto armado, 
apresentava uma marquise na entrada, so-
bre a calçada de mosaico, hall e bilhete-
ria, além de saguões e galerias que davam 
acesso ao pavimento superior. Quanto aos 
aspectos internos, o cinema foi mobiliado e 
projetado com o intuito de proporcionar o 
máximo conforto ao espectador, envolven-
do uma arquibancada com forte inclinação, 
proporcionando visibilidade desimpedida 
aos espectadores, equipamento de proje-
ção como Vitaphone e Movietone 4 e tam-
bém sistemas de ventilação e iluminação, 
criando nuances que não prejudicavam a 
visibilidade dos usuários (SIMÕES,1999).

Cinema Paramount

4  Sobre este período que abrange o final da década de 20, é importante destacar a questão dos filmes sonoros, ou talkies como eram popularmente chamados, em princípio 
apresentaram sérios problemas de excussão, em função da falta de sincronização entre as imagens projetadas e som emitido. Na época era utilizado um aparelho chamado 
“Vitaphone”, de concepção simples, em que a trilha sonora ,falas e efeitos sonoros vinham gravados num disco que era exibido simultaneamente ao filme, contudo em fun-
ção de cortes e  perda de fotogramas, não havia sincronia entre som e imagem, esta condição foi solucionada unicamente com o advento do “Movietone”, que consistia 
em um processo mais aperfeiçoado em que o em já vinha impresso na película, resolvendo a questão da sincronia.

Figura 31 -A fachada do Cine Paramount.
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3.2  Cultura da coletividade
Retomando o final da década de 10, é pos-
sível dizer que São Paulo vive um nova eta-
pa em sua história, em que o caráter pro-
vinciano estava cada vez mais no passado, 
assumindo-se uma ambiência metropolita-
na, onde se tornou possível a coexistência 
de diferentes indivíduos no mesmo espaço, 
atuando de forma coletiva. Em meio a isto 
é importante destacar que nem todos se 
engajaram nesta “efervescência” cultural 
coletiva, de maneira que ainda residia uma 
mentalidade conservadora que resistia à 
tendência a modernidade (SANTORO,2004).

Paralelamente da mancha urbana , tem-se 
formação de novos núcleos urbanos, que 
motivam o crescente desejo de diferencia-
ção social por parte da elite, aspecto an-
teriormente mencionado, que paulatina-
mente interfere no urbanismo, que passa a 
responder às demandas deste grupo.  Dian-
te desta nova conjuntura urbana, os equipa-
mentos públicos, como as salas de cinema, 
e outros monumentos representantes da 
cultura da elite cafeeira, adquirem papel 
de destaque, compreendendo uma nova 
forma de organização dentro do território 
urbano (SANTORO,2004).

Dentre os fatores que motivaram para esta 
nova relação estabelecida entre o cinema 
e o meio urbano, é importante destacar cin-
co fatores:

Primeiramente o crescimento populacional, 
que implicou na expansão das camadas 
mais populares, as quais possuíam o cinema 
como elemento disseminador de cultura, in-
fluenciando a tendência de diferenciação 
dos espaço de exibição conforme a classe 
social. O segundo fator foi o processo de in-
dustrialização, que implicou na formação 
de uma nova classe social, a classe mé-
dia, que veio a ser a grande consumidora 
da atividade cinematográfica. Quanto ao 
terceiro fator de influência, este envolve a 
classe operária, que ao ocuparem as áreas 
periféricas da cidade, influenciam na distri-
buição das salas de cinema para fora da 
região central. Esta condição resultou na 
ocupação das periferias, que se configurou 
também como um aspecto importante da 
nova conjuntura urbana, uma vez que com 
a expansão da mancha urbana, o cinema 
também amplia seus horizontes, acompa-
nhando o crescimento urbano de modo 
não planejado (SANTORO,2004).

O quarto aspecto a ser destacado foi o ro-
doviarismo, pois a opção por este modelo 
teve grande impacto na realidade urbana, 
modificando significativamente o sistema de 
transportes. Esta condição urbana aconte-
ce no anos 30 , gerando uma grande rees-
truturação da cidade, que implicou em uma 
nova lógica de transportes com caráter me-
tropolitano, assim alterando a escala da ci-

Figura 32 -Avenida Ipiranga, São Paulo.

ade diante da expansão territorial. Por últi-
mo, é importante salientar a importância 
dos planos urbanos propostos, que não pos-
suem um caráter de requalificação pontual 
como as propostas anteriores para a cida-
de, tendo como nova premissa a expansão 
territorial horizontal (SANTORO,2004).



33

3.3 Planos urbanos e equipamentos públicos
O plano de avenidas de Prestes Maia tinha 
como premissa a implantação de um novo 
sistema de transportes centrado no mode-
lo rodoviário. Este modelo foi implantado 
com base em anéis e radias que permitiam 
o crescimento infinito e padrão periférico 
de ocupação, com a intenção de atender 
a demanda da população que cada vez 
crescia mais na cidade.

Embora o Plano não traga no seu bojo 
propostas de legislação urbanística, al-
gumas restrições e partidos volumétri-
cos colaboram para a determinação 
de programas novos para as edifica-
ções(...) (SANTORO,2004,p.16)

Com base neste plano foram abertos gran-
des eixos de circulação viária, que geraram 
uma nova escala de intervenção ainda não 
explorada, implicando na verticalização ur-
bana e na realocação de equipamentos 
âncora, com destaque para salas de cine-
ma, neste momento já apresentando uma 
forma e programa definidos, que se espa-
lham pelos eixos viários da metrópole e nos 
bairros. Nessa nova conjuntura urbana, os 
equipamentos aparecem como elemen-
tos que qualificam os grandes eixos viários, 
como a avenida São João.

Para a sociedade burguesa industrial 
que aspirava um lócus para a cultura 
moderna, não há mais sentido investir 
na imagem do Triângulo Central e na 
imagem do cinema como diversão. O 
cinema não é mais visto como diver-
são, torna-se símbolo da modernidade, 
ao lado dos viadutos, avenidas e auto-
móveis. É cercado por equipamentos 
também modernos, que assim como as 
sala de cinema, passam a ter um novo 
desenho, um novo padrão estético. O 
novo modo de vida implicava na pre-
sença de espaços diferenciados. O edi-
fício do cinema atenderá a um novo 
programa, intimamente ligado com o 
novo sistema de mobilidade. (SANTO-
RO,2004,p.121)

Além da importância urbanística, o plano 
de Prestes Maia trouxe um novo padrão 
construtivo ao longo de suas avenidas que, 
de forma distinta das propostas anteriores, 
que estipulavam um gabarito máximo ao 
seus edifícios, neste foi estabelecido um ga-
barito mínimo com recuos sucessivos no co-
roamento dos prédios, incentivando a verti-
calização associada a uso misto no térreo. 
Desta maneira, a concepção das propostas 
urbanísticas anteriores que seguiam padrões 
europeus, com controle de verticalização e 
volumetrias homogeneizadas foi deixado 
para trás, sendo instaurado um novo padrão 
de ocupação que veio a influenciar o zone-
amento da cidade.

O decreto discrimina no seu Art.3º: “a 
altura mínima do edifícios no alinha-
mento, da rua deverá ser de 39 me-
tros”. E nos pavimentos recuados, a al-
tura poderia ser ainda maior: 52 metros 
no corpo escalonado, com recuo de 
2,5 metros; além da cota de 52 metros, 
com recuo de 4,5 metros, até a altura 
máxima de 115 metros. Nas esquinas e 
logradouros com largura mínima de 30 
metros, os edifícios poderiam atingir 135 
metros de altura. Para obter uma verti-
calização escalonada, propõe que os 
corpos que subirem além dos 39 me-
tros, tenham área diminuída proporcio-
nalmente em relação ao tamanho do 
lote. (SANTORO,2004,apud. Decreto-Lei 
nº40, de 03 de agosto de 1940)

Dentro desta concepção, as salas de cine-
ma foram elementos chave que buscavam 
cada vez mais uma maior acessibilidade e 
relação com o meio urbano, sendo estabe-
lecidos por meio de Decretos-Lei a relação 
de continuidade entre o passeio através 
do hall de entrada dos edifícios. Concluin-
do este processo, é possível dizer que o que 
aconteceu foi uma “descentralização” das 
salas de cinema, que deixaram de ocupar 
os limites do “triângulo histórico”, acompa-
nhando o espraiamento da mancha urba-
na anteriormente destacada, condição que 
possibilitou a renovação da imagem do cen-
tro e o surgimento de novas centralidades.
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Figura 33-Plano de Avenidas do Prefeito Prestes Maia (1935).

Figura 34- Praça do Patriarca, São Paulo.
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3.4 Territorialidade: Salas Centro x Salas Bairro 
Nas décadas posteriores às 1920, as salas de 
cinema passaram  por  mudanças qualitati-
vas e quantitativas:

Para o primeiro aspecto, envolviam a própria 
qualidade do espaço em questão, gerando 
centralidades de bairro, concentrações no 
centro, salas pequenas e médias espalha-
das pelos bairros. Quanto ao aspecto quan-
titativo, envolveu o aumento no número de 
salas, que se diferenciavam baseadas nas 
condições urbanas em que estavam inseri-
das.

Sobre essas classificação é interessante des-
tacar que, a partir das salas de bairro foram 
desenvolvidas as centralidade dentro dos 
bairros, onde os equipamentos públicos se 
aglutinavam , e se associavam ao comércio  
e serviço local, criando novas dinâmicas e 
fluxos viários. Sobre estas salas de bairro, é 
importante destacar o Cinema Nacional na 
Lapa, este foi o terceiro maior cinema da 
cidade de São Paulo até a década de 60, 
com um total de 3.250 lugares, e também 
o Cinema Tangará de Santo André, quarto 
maior cinema como um total de 3.086 luga-
res (CAPUTO,2011).

Figura 35- Cinema Tangará em Santo André.

Figura 36- Fachada do Cinema Paissandu.

Com esta circunstância em mente, com 
base em questões geográficas e espaciais , 
a salas de cinema passam a ser classifica-
das em  salas centro e salas bairro. Sobre 
esta diferenciação, deve-se mencionar que 
as salas bairro não consistiam em salas lan-
çadoras, eram as salas do centro que rece-
biam as grandes multidões que buscavam 
os lançamentos, e onde havia as salas mais 
requintadas, com qualidade e conforto. As 
unidades de bairro eram menos ‘badala-
das’, não abrigando os grandes lançamen-
tos, contudo, isto não queria dizer que eram 
menores ou com ingresso mais baratos, de 
maneira que muitas das maiores salas de ci-
nema encontravam-se instaladas em  bair-
ros (CAPUTO, 2011).
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3.5 As salas aumentam, mas 
não são iguais: evolução 
tipológica
Ao traçarmos este processo de transformação 
e crescimento urbano vistos neste capítulo, fica 
claro como as salas se modificam enquanto ti-
pologia arquitetônica. A partir do processo histó-
rico construído e também  por meio dos relatos 
de Santoro (2004), é importante destacar como, 
em princípio, estes primeiros espaços dedicados 
a exibição de filmes ainda estavam fortemente 
vinculados com a estética e forma arquitetônica 
dos teatros, observável na articulação de pal-
co e platéia e também no desenho de planta 
em formato de ferradura. A estética teatral era 
presente também nas fachadas ecléticas e em 
estilo Art Nouveau5. Esta característica se justifi-
cava não apenas por questões práticas, como 
o aproveitamento de edifícios que antes foram 
teatros, mas também como medida para não 
causar estranhamento ao público frequentador, 
que consistia na elite que estava habituada com 
o estilo decorativo presente nas óperas e teatros.

Figura 37- Tabela das maiores salas até a década de 60.

5 Art nouveu: Movimento que surgiu no Brasil no início do 
século apresentando diversas manifestações tardias. Foi 
um estilo popular em São Paulo marcando passagem prin-
cipalmente em residências de bairros em crescimento na 
cidade, tanto como um de seus principais precursores Vic-
tor Dubugras ( TOLEDO, 1983).
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Cinema Santa Helena (1920): Funcionava no palacete de mesmo nome, seus interiores se-
guiam o estilo decorativo Art Nouveau. Com escadarias de mármore de carrara, espelhos e 
vidro franceses (SIMÕES, 1999).

Cine República (1921) :Seu edifício em muito se assemelhava à arquitetura presente nos te-
atros, contudo, apesar de preservar este caráter dos cinemas da primeira fase, sua planta já 
estava perfeitamente adaptada ao uso cinematográfico, possuindo aparelhos de projeção 
Vitaphone e Movietone (SIMÕES, 1999).

Cinema Pedro II (1930): Localizado no Anhangabaú, foi um dos últimos cinemas em estilo Art 
Nouveau.

Diante destes aspectos, é possível concluir que até o final da década de 20 não havia sido 
desenvolvida uma tipologia arquitetônica para as sala de cinema, estando as mesmas ainda 
vinculadas com a arquitetura dos teatros. Entretanto, pode se notar um distanciamento da 
estética teatral, assumindo ao poucos uma linguagem própria.
Na década seguinte, este padrão se mantém com melhorias espaciais relacionadas a articu-
lação de aspectos funcionais quanto à estrutura de platéia e palco, e também uma expan-
são da estética cenográfica, que antes se concentrava apenas nas fachadas e se amplia 
para o interior da edificação.

Os cinemas com decorações cenográficas eram fortemente influenciados pelo gênero de 
película exibida, resultando em ambientes exóticos, com uma atmosfera fantasiosa (SIMÕES, 
1999). Este tipo de sala foi muito popular ao final da década de 30 e impactou quanto aos 
hábitos sociais, que se modificaram de forma que o ato de ir ao cinema, que costumava ser 
um evento direcionado a “assistir o filme”, como exposto por Santoro (2005), tornando-se um 
evento em que os espectadores dirigiam-se ao cinema de um determinado tipo de filme em 
função do processo de especialização das salas.

Cinema Alhambra (1920): Segue um viés cenográfico, com decoração em estilo árabe, crian-
do um ambiente semelhante a uma mesquita.

Cinema Santa Cecília (1930): Sob o comando da Empresa Serrador, seguia a tendência da 
arquitetura cinematográfica americana, que se pautava na opulência, sendo marcada por 
temas orientais.

Figura 38- Cine Santa Helena.

Figura 39- Gravura interna do Cine Santa Helena.
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Ao final da década de 30 surgem os primei-
ros palácios cinematográficos, estes envol-
vem  alterações tipológicas que abrangem 
o interior e exterior das edificações. Relativa-
mente aos aspectos do interior, estes traba-
lhavam com a forma e funcionalidade dos 
espaços, procurando inserir novos equipa-
mentos, como ar condicionado, e incorpo-
rar melhorias quanto à qualidade de som e 
projeção. Quanto as alterações externas, 
estas vão além da linguagem aplicada nas 
fachadas, que estão cada vez mais ligadas 
a estética do modernismo, abrangendo o 
diálogo  urbano quanto à acessibilidade, si-
nalização e simbolismo no espaços, estando 
desta forma em consonância com as pro-
postas dos planos urbanos da época (SAN-
TORO, 2004).

funcionam como espaços simbólicos 
de uma nova organização das ativi-
dades terciárias comprometida com a 
escala metropolitana e cuja imagem e 
relação com o urbano é mais próxima 
e mais intensa. (SANTORO,2004, p.194)

O cinema estava incorporado às galerias e 
se relacionava com cidade de forma inte-
grada. Sua articulação interna em alguns 
casos o “camufalava”, como sendo apenas 
mais um estabelecimento comercial, e em 
outros casos o apresentava como um equi-
pamento âncora, com acesso privilegiado, 
ruas internas  e iluminação marcada por le-
treiros. Podem ser citados como exemplos 
desta tipologia: 

Cine Rosário (1929), Cine Copan (1970), Cine 
Olido (1957), Cine Barão (1962), Cine Metró-
pole (1969), Cine Bistrol (1971), Liberty (1972), 
Top Cine (1975) e Astor(1975).

exige, associado às torres comerciais ou ha-
bitacionais. 

Como assinala Santoro, esses novos espa-
ços:

Figura 40- O primeiro cine República.

Figura 41- Imagem tomada da entrada da plateia.

Como mencionado anteriormente, a partir 
da década de 30, ao longo dos 20 e déca-
das seguintes, diante das propostas dos pla-
nos urbanos, São Paulo se vê em momento 
de verticalização, onde surgem novas tipo-
logias arquitetônicas, uma delas que deve 
ser destacada é a galeria associada aos 
edifícios  de uso misto. Esta tipologia foi ino-
vadora na medida em que o cinema deixa 
de ser uma construção monofuncional, pas-
sando integrar um complexo misto, que evo-
ca uma relação mais estreita com a esfera 
urbana. Além disto, no campo construtivo, 
coloca em pauta a busca por inovações es-
truturais para os grandes vãos que o cinema 
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Figura 42- A fachada mourisca do Alhambra.

Figura 43- Fachada Cine Copan.
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Figura 44- Cartaz 
de divulgação do 
Cine Rosário.

Figura 45- O Santa Ce-
cília em final de carreira 

(1961).
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3.6 Produção cinematográfica brasileira: Companhia Vera Cruz  
Diante do contexto urbano e social em que 
a cidade se encontrava, envolvendo uma 
nova dinâmica social em função do rodo-
viarismo e planos urbanos, cresce um movi-
mento que reivindicava um novo aparato 
cultural para esta nova sociedade.

A cidade de São Paulo era então ca-
racterizada por um cosmopolitismo 
marcado pelos tensionamentos advin-
dos da coexistência de diferentes tem-
poralidades, onde conviviam lado a 
lado nas produções e reproduções da 
vida cotidiana, o arcaico e o moderno, 
o novo e o velho, configurando diversos 
ritmos sociais que imprimiam à cidade 
uma feição heterogênea. (FERRARESI, 
2013, p.1)

Deve ser destacado, que este movimento 
foi profundamente influenciado pela nova 
burguesia industrial, motivada pela busca 
por uma equiparação intelectual e cultural 
aos indivíduos das grandes potências, assim 
se desvencilhando do caráter provinciano e 
superando o estado de “complexo de sub-
desenvolvimento da burguesia paulistana”, 
conforme exposto por Gonçalves (2009) .

Trata-se de refletir sobre o panorama 
econômico-cultural que serviu de con-
texto para que uma nova burguesia ur-
bana paulista, empenhada em superar 
a vocação provinciana, fomentasse 
um sistema de produção cultural até 
certo ponto democratizante e liberal, e 
que se opunha àquela burguesia cafe-
eira para a qual a valorização da cul-
tura tinha mera função aristocratizante. 
(FERRARESI, 2013, p.1)

Este movimento de diferenciação teve 
como base uma forte efervescência cultu-
ral, em que surgiram importantes elementos 
como o MASP, TBC (Teatro Brasileiro de Co-
média) 6 e a Filmoteca do Museu de Artes São 
Paulo. Foi dentro deste contexto que surgiu 
a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, 
fundada por iniciativa da burguesia ama-
dora em 1949, envolvendo Franco Zampari 
e Francisco Matarazzo em parceria com o 
TBC (Teatro Brasileiro de Comédia), materia-
lizando, junto às demais instituições culturais, 
uma concepção de cultura cosmopolita e 
urbana, que se reflete na representação da 
sociedade paulistana da época (FERRARESI, 
2013).

A Cia. Vera Cruz foi inicialmente idealizada 
para o teatro, contudo expandiu seus hori-
zontes em meio à crescente demanda na 
área do cinema industrial, apresentando-se 
como a terceira companhia cinematográfi-
ca implantada no Brasil (PREFEITURA DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, 2014).

O local escolhido para sede dos estúdios foi 
a granja da família Matarazzo, um terreno de 
46.493,18 m² localizada em São Bernardo do 
Campo, no atual bairro Jardim do Mar. De 
acordo com Ribeiro (2015) ao citar NAHAS 
(2008), a Cia Cinematográfica era compos-
ta por sete pavilhões e área de apoio espa-
lhadas pelo terreno. Deve-se destacar que 
com o passar dos anos a maior parte dos 
pavilhões foi demolida, restando apenas 
dois pavilhões da composição original:

Pavilhão A: A maior construção do comple-
xo, que abrigava os estúdios de filmagem. 
Possui cerca de 14 metros de altura, sendo 
composta por dois galpões contíguos de for-
mato retangular, com estrutura em concreto 
armado pintado de branco e fechamentos 
de alvenaria de tijolos aparente.

6 Franco Zampari foi também fundador do TBC, de maneira que ambos, TBC e Vera Cruz seguiram a mesma 
estrutura empresarial e compartilharam vários profissionais entre diretores, técnicos, atores e atrizes.
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Sobre sua estrutura, é interessante destacar 
que, ao longo de sua existência, a alvenaria 
externa do pavilhão foi demolida, deixando 
a estrutura periférica de concreto aparente, 
se assemelhando a uma espécie de “exo-
esqueleto” que se configurou como um ele-
mento marcante na fachada do edifício.

Quanto à cobertura, a mesma é estruturada 
por meio de treliças em madeira, seguindo 
uma configuração em que cada galpão 
tem sua cobertura, sendo assim indepen-
dentes um do outro, de maneira que cada 
espaço pode ser utilizado para finalidades 
distintas ao mesmo tempo.

Pavilhão B: Esta edificação se destaca por 
apresentar uma cobertura em semicírculo 
com estrutura metálica e planta retangular.

Tanto se uma sede para desenvolvimento , 
optou-se por seguir um modelo de desenvol-
vimento segundo os padrões americanos, 
investindo em alta tecnologia, maquinária e 
trazendo técnicos estrangeiros para direção 
das produções, devido à escassez destes 
profissionais em território nacional,  circuns-
tância que se torna evidente diante da pes-
quisa de Cintia Campolina de Onofre (2005), 
ao relatar as impressões expostas por Maria 
Rita Galvão (1981) e Alfredo Mendes Catani 
(2004).

De acordo com Rose Mercatelli (2017), an-
tes da Companhia Vera Cruz, a produção 
cinematográfica brasileira se concentrava 
no Rio de Janeiro, envolvendo filmes conhe-
cidos como chanchadas, produzidos pelas 
empresas Cinédia e Atlântida, estes filmes 
tratavam de tópicos populares como sam-
ba, futebol e política, alcançando  sucesso 
junto ao público apesar das críticas negati-
vas de especialistas no assunto.

De modo distinto a seus antecessores, as 
produções da Vera Cruz estavam compro-
metidas com um maior rigor técnico, pre-
ocupando-se em desenvolver um caráter 
que visava a “brasilidade” em suas produ-
ções, aspecto frequentemente representa-
do por meio de temáticas relacionadas a 
duplicidade metrópole x subúrbio. Contudo, 
deve-se mencionar que esta “brasilidade” 
foi frequentemente questionada, de modo 
que a companhia passou a carregar um tí-
tulo “Hollywoodiano”, em função de suas in-
fluências norte americanas e europeias, em 
muito motivadas pela composição da equi-
pe de funcionários de origem estrangeira 
(FERRARESI, 2013).

Figura 46- Pavilhão A fachada atual.

Figura 47- Pavilhão B- Cine-Teatro.
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Vários críticos da época, questionaram 
o modo de fazer cinema da Vera Cruz, 
acusando seus dirigentes de ignorar o 
passado cinematográfico do país. Mui-
tos acreditavam que a retratação do 
povo brasileiro nos filmes, em nome da 
técnica aprimorada, seria prejudicada 
com a contratação de técnicos es-
trangeiros. Entretanto, se muitas críticas 
são desfavoráveis à Companhia não 
se pode tirar seu mérito quanto a mais 
completa tentativa de estabelecimen-
to da indústria do cinema brasileiro. Mi-
lhões de cruzeiros foram empregados, 
técnicos estrangeiros e especializados 
foram contratados, equipamentos téc-
nicos de alta qualidade foram com-
prados, diretores com experiência em 
cinema estrangeiro aqui trabalhavam, 
tudo isso, proporcionou o estabeleci-
mento de um cinema industrial no Bra-
sil. (ONOFRE, 2005, p.25)

Com o intuito de reverter esta condição, 
Zampari focou seus investimentos em produ-
ções de temáticas nacionais,  muitas destas 
de grande notoriedade, como a película “O 
Caiçara”, “Tico tico no fubá” — a cinebio-
grafia do compositor Zequinha de Abreu —, 
o filme “O cangaceiro”, vencedor do festi-
val de Cannes 1953, e também as películas 
do comediante Mazzaropi. Entretanto, para 
o desenvolvimento destas produções, os in-
vestimentos de Zampari eram altíssimos, che-
gando a gastar 10 vezes mais que os con-
correntes em um único em filme, condição

que diante da crise econômica nacional de 
1954, fez com que o mesmo fosse  obrigado 
a entregar a Vera Cruz para o Banco do Es-
tado de São Paulo.

O mercado cinematográfico mostrou 
a impossibilidade de sobreviver numa 
estrutura que não remunera, na devida 
proporção, a produção. A lógica da 
divisão da receita era a mais perversa 
possível, pois destinava cerca de cin-
quenta por cento aos exibidores, que 
nada investiram na produção, enquan-
to a outra metade era dividida entre o 
distribuidor – aproximadamente quin-
ze por cento- e o produtor, no caso a 
Vera Cruz, ficava apenas com o valor 
que lhe cobria as despesas. (FERRARESI, 
2013, p.2)

A Vera Cruz teve suas atividades retomadas 
em 1956, sob o nome de Brasil Filmes, sob o 
comando de Abílio Pereira de Almeida, du-
rante dois anos. Após este período, o nome 
original foi resgatado por iniciativa dos ir-
mãos Khouri, que visavam manter o local em 
funcionamento com a produção de filmes 
durante as décadas de 60 e 70, onde eram 
frequentes títulos com temáticas “caipiras” 
e do “cangaço”, assim  formando uma “ver-
dadeira escola de cinema” no Brasil. A atua-
ção da companhia foi responsável pela ele-
vação da qualidade técnica e profissional 
do cinema no Brasil, configurando-se como 
uma referência para a produção nacional 
e internacional da época (FERRARESI, 2013). 

Entretanto, a ascensão do “Cinema de au-
tor”, em que o nome do diretor se consa-
gra como principal força criativa  de uma 
produção, fez com que o “Cinema de gê-
nero” perdesse seu espaço, condição que, 
associada a ascensão do movimento do 
Cinema Novo no Brasil, culminou com o fim 
permanente da produção de filmes na Vera 
Cruz, em 1972. 
Enquanto espaço arquitetônico, o comple-
xo cinematográfico teve seu valor reconhe-
cido em 1987, ano em que o galpão prin-
cipal foi tombado pelo Conselho Municipal 
do Patrimônio Histórico e Cultural de São 
Bernardo do Campo - COMPAHC-SBC, em 
função de seu valor como espaço referen-
cial da memória artístico-cultural da região 
do ABC e do próprio Estado de São Paulo 
(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
2014).

A Vera Cruz foi, sem dúvida, uma expe-
riência única na produção de filmes no 
Brasil. Da mesma forma que significou 
um avanço inestimável no aprimora-
mento técnico de nossas produções, 
formando um número significativo de 
profissionais qualificados nas mais di-
ferentes áreas da atividade cinema-
tográfica, também representou uma 
sólida construção de um retrato multifa-
cetado da nação brasileira. (GONÇAL-
VES, 2009, p.142)
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Intervenções propostas 
Centro de conveniência Vera Cruz (1991) 
Status: Proposta de projeto – Não foi cons-
truído
Autor: Lina Bo Bardi
Ano:1991 – Não construído
Uso: Museu, centro de convivência
Programa: Teatro, salas de exposições, es-
paços para atividades gerais (recreação, 
lazer  etc), restaurante e serviços de apoio.

O projeto contemplava a reforma dos gal-
pões, de modo que o Pavilhão A abrigaria o 
Museu Vera Cruz, uma Pinacoteca e sala de 
exposições permanentes, além de um tea-
tro com capacidade para 1300 espectado-
res. O outro pavilhão abrigaria, salas de ofici-
nas e cursos, além de uma sala de projeção 
e também ambientes de uso administrativo. 
Quanto ao terceiro, e menor pavilhão, abri-
garia usos relacionados a cinema e arte. 
Além de dar novo uso aos pavilhões, previa-
-se tornar a estrutura remanescente em um 
ambiente de convivência, ampliar área ver-
de do complexo e também a implantação 
de uma pátio com uma pequena cidade 
cinematográfica (NAHAS,2008).

Apesar de não levado a adiante, com base 
em um artigo da Folha de São Paulo, escri-
to por Fábio Zanini (1996), sabe-se que por 
um período a prefeitura de São Bernardo do 
Campo se empenhou em buscar o apoio da 
iniciativa privada para custear o projeto de

senvolvido pela arquiteta, porém seguindo 
algumas alterações, de maneira que o es-
paço estivesse voltado à produção cinema-
tográfica em si, deixando de lado o concei-
to de “Centro cultural” idealizado por Lina.

Figura 50 - Implantação com proposta de intervenção. 
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Estúdios e Centro Cultural Nova Vera Cruz (1996/1997)
Status: Parcialmente construído - obra em-
bargada
Autores: Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz 
+ Eduardo Colonelli e Ana Paula G. Pontes
Ano:1996/1997 – Não concluído
Programa: Dois estúdios, laboratório de fil-
mes, estúdio de efeitos especiais, recepção 
e administração, camarins, figurino, maquia-
gem, apoio, depósito, oficina, câmeras e fo-
tografia.

Esta proposta foi fruto da iniciativa da Pre-
feitura de São Bernardo do Campo em par-
ceria com a Fundação Padre Anchieta, em 
que se buscava revitalizar o local, propondo 
a reforma e adaptação dos galpões, asso-
ciada a demolição dos acréscimos poste-
riores. O projeto do galpão principal con-
templava o aproveitamento da estrutura 
de concreto existente ao redor do pavilhão, 
abrigando atividades de apoio; já o galpão 
menor, seria utilizado como um cine-teatro, 
associado a dois novo anexos, O Memorial 
Vera Cruz e o Conjunto do cinema e res-
taurante. Estas novas construções seriam 
implantadas perpendicularmente entre si, 
de modo que envolviam o prédio existente. 
Atualmente, com a construção embarga-
da, o uso do pavilhão menor torna-se impos-
sível  (NAHAS,2008).

Figura 51 – Implantação com proposta de intervenção
1.estúdios; 2. centro cultural; 3. memorial; 4. cine/teatro; 5. 
cinema; 6. restaurante; 7. praça;
8. entrada; 9. estacionamento existente; 10. estacionamen-
to de serviço; 11. edifício técnico; 12. back lot; 13. entrada 
de serviços).



47Figura 52 - Escada Helicoidal Centro de Conveniência Vera Cruz de Lina Bo Bardi.

Figura 53 - Perspectiva da intervenção do escritório Brasil Arquitetura.
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Parte 4
Cidade cosmopolita- Auge e a decadência do 
cinema de rua (1950 – 1990) 
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4.1 Cinelândia paulistana 
Em 1950, diante das obras do Plano de Ave-
nidas, houve a realocação das salas de ci-
nema, que perderam a ligação com os bon-
des e foram espalhadas pelos eixos viários 
“modernizados” da metrópole, com desta-
que para o centro novo.

Para a sociedade burguesa industrial 
que aspirava um locus para a cultura 
moderna, o cinema torna-se símbolo 
da modernidade, ao lado dos viadu-
tos, avenidas e automóveis, e passa a 
ter um novo desenho, um novo padrão 
estético. Os novos edifícios estariam 
conectados com a ideia de mobilida-
de, expansão, rodoviarismo e vertica-
lização, compondo um novo padrão 
de ocupação, essencialmente diverso 
dos volumes controlados, paisagens e 
ajardinamentos previstos por Vítor Freire 
(SANTORO,2005,p.10)

Neste contexto nasce a Cinelândia, que 
foi fruto não apenas do Plano de Avenidas, 
mas da forma de construção da paisagem 
urbana, que envolveu tanto a implantação 
e gestão deste plano urbano, como tam-
bém parâmetros construtivos que poste-
riormente iriam compor o zoneamento da 
cidade. Com o Plano de Avenidas, o cen-
tro se expande para além do Triângulo His-
tórico, ocupando a região que atualmente 
chamamos de Centro Novo, que passa  a se 
configurar uma área de caráter comercial, 
sendo foco de investimentos imobiliários.

A cinelândia torna-se um espaço privilegia-
do na cidade, associada a atividades de la-
zer e cultura, onde ganham destaque os ei-
xos compreendidos pelas avenidas Ipiranga, 
São João e São Luís, em que são estabeleci-
dos padrões de verticalização, melhoria de 
acessibilidade, renovação nos padrões de 
ocupação, além de padrões de pé direito e 
configuração de fachada. (CAPUTO,2011).

Já se percebe também uma sugestão 
de uso ao nível do passeio, que se rela-
ciona muito com o hábito do cinema, 
geralmente acompanhado de encon-
tros em bares e restaurantes. Além dis-
so, dá parâmetro para uma ambiência 
“imponente” da entrada, determinan-
do pé-direito mínimo do térreo com 5 
metros de altura, marquise à 8 metros 
de altura e fachadas até 8 metros de 
altura com revestimento de cantaria 
natural ou artificial (SANTORO, 2005, 
p.14)

Quanto às características das salas que ocu-
pavam a região, estas apresentavam um 
novo padrão, apresentando um desenho 
arquitetônico específico, concentrando os 
avanços tecnológicos e exibindo um maior 
diálogo com  a cidade.
Este período foi o tempo áureo dos palácios 
cinematográficos, que tinham a elite paulis-
tana como principal público frequentador,  
representando o apogeu das salas da Cine-
lândia Paulistana. Por outro lado, a prosperi-

Por outro lado, a prosperidade da região 
assinalou o processo de decadência das 
salas de bairro, quando muitas foram artifi-
cialmente transformadas em salas lançado-
ras, implicando em ingressos mais caros, que 
afastaram o público que preferia gastar na 
compra de ingresso em salas da Cinelândia, 
para poderem desfrutar da atmosfera fan-
tasiosa que ia além da película (SANTORO, 
2004).

Figura 54 - Mazzaropi lança novo filme no Art Palacio, 
1957.
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Figura 55- Cinemas ao longo das avenidas São João, Ipiranga e São Luís - Cinelândia 
Paulistana.

Com base nos relatos de Santoro (2004) so-
bre este período, é importante ressaltar mais 
uma vez a influência do cinema americano, 
que novamente se configurou como um fa-
tor de diferenciação destas salas. Isto por 
que os grandes estudios de Hollywood for-
maram sua própria rede de distribuição, em 
que dominavam todo o processo de produ-
ção e exibição dos filmes, tendo assim  suas 
próprias salas, que passam a ter o nome da 
empresa proprietária. Diante disto pode-se 
afirmar que o mercado exibidor da época 
era dominado por estes estúdios e pelo em-
presário Francisco Serrador.

Sobre a arquitetura das salas em si, estetica-
mente via-se o glamour dos estúdios incor-
porado à decoração dos edifícios sob um 
viés cenográfico. Quanto aos aspectos fun-
cionais, nota-se uma maior preocupação 
relacionada a questões de conforto, funcio-
nalidade e inovações técnicas, como rela-
ção às dimensões da tela, acústica e qua-
lidade de projeção. Um marcante exemplo 
de cinema deste período em que se asso-
ciava decoração e funcionalidade foi o 
Cine Marrocos.

Este cinema, inaugurado em 1952, localiza-
va-se no pavimento térreo de um edifício de 
escritórios, que tem seu interior decorado se-
gundo uma temática cenográfica em estilo 
mourisco, inspirada nas “Mil e uma noites”. 
Em seu hall havia um ante sala com espe-
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lhos fonte revestida com mosaico de vidrotil, 
paredes com painéis em baixo relevo, forro 
de gesso com formatos rebuscado e pare-
des revestidas com espelhos de cristal rosa 
(SANTORO, 2004).

Vivemos em pleno fastígio cinemato-
gráfico. O filme que bate na tela e a 
sala de projeção estão em perfeita 
harmonia, formam quase que uma 
coisa única, uma união consensual. 
O filme era uma parte do espetáculo, 
a parte mais importante sem dúvida, 
mas não era tudo. O espetáculo co-
meçava já na calçada, muito antes 
da platéia ser escurecida e é bastan-
te provável que os frequentadores vis-
sem apenas uma parte do que acon-
tecia no filme, livrando um olho para 
acompanhar a atmosfera de encan-
tamento. Isto acontecia entre nós por-
que o cinema se tornara o principal 
ponto de convivência social, o pro-
grama preferido e para o qual todos 
se arrumavam com aprumo e gosto 
(SIMÕES, 1999, p.47).

Apesar da popularidade da atmosfera fan-
tasiosa que a estética cenográfica promo-
via, nota-se que aos poucos a mesma co-
meçou a ser substituída por desenhos mais 
limpos e modernos, alinhados com as de-
terminações da lei vigente,  apresentando 
assim um maior comprometimento com a 
linguagem modernista.  Diante disto, obser-
va-se que nos cinemas localizados ao longo 

que nos cinemas localizados ao longo dos 
eixos viários, como no caso dos que integra-
ram as propostas do Plano de Avenidas, tem-
-se a presença de praças internas e grandes

foyers de caráter semi-público, reafirmando
a tendência de integração com a esfera ur-
bana que já se observava nas tipologias das 
décadas anteriores (SANTORO, 2004).

Figura 56- Fachada Cine Marrocos.



52

4.2 Palácios cinematográficos
Esta tipologia de sala que surgiu no final dos 
anos 30 merece ser destacada no contex-
to paulistano, em função da produção do 
arquiteto Rino Levi, autor de projetos emble-
máticos como o Cine Universo. Tal tipologia 
estava presente não apenas na cinelândia  
como também nas centralidades de bairro. 
Sobre os palácios cinematográficos primei-
ramente, é importante salientar a origem 
desta tipologia que tinha  raízes nas salas 
de cinema da Berlim pós-guerra, que consis-
tiam em edifícios glamourosos monofuncio-
nais, ou seja, abrigando unicamente salas 
de exibição cinematográficas, implantados 
em eixos viários nas proximidades do trans-
porte público, semelhante a condição vista 
no Brasil (SANTORO, 2004).

O termo “palácio cinematográfico” 
ou “palácio de diversão” era utilizado 
para os grandes cinemas de Berlim, na 
Alemanha, em um momento especial 
da cidade, em que passou a abrigar as 
salas de cinema UFA. Os palácios ber-
linenses têm estilo “glamouroso”. São 
grandes edifícios que abrigam apenas 
salas de cinema, cuja arquitetura asse-
melha-se à saguões de hotéis, sem ex-
cessos estilísticos e encontram-se próxi-
mos de importantes pontos de conexão 
de transporte público, como estações 
de metrô e trem urbano. (SANTORO, 
2004, p.213)

que no caso brasileiro abrangia um edifício 
mais complexo que uma única sala de ci-
nema, assemelhando-se ao conceito de 
galeria, de maneira que agregava a si torres 
de escritório ou habitacionais. Esta tipologia 
apresentava um desenho comprometido 
com a racionalidade moderna, envolvendo 
formas que buscavam atender as necessi-
dades funcionais dos espaços, envolvendo 
qualidade acústica e condições ideias de 
visibilidade, exigindo soluções estruturais 
mais complexas (SANTORO,2004). 

Essa “resposta” ao urbano dá-se de di-
versas formas. Pode-se dizer que a ar-
quitetura da sala de cinema não fica 
em segundo plano, servindo como 
suporte que informa a programação 
(Anelli, 1990, p.54). Ela informa, pois sua 
forma, ao mesmo tempo é resultado da 
racionalidade estrutural, dos objetivos 
relativos ao conforto acústico, térmico 
e também possui significado arquitetô-
nico no espaço. Seu desenho simboliza 
o cinema, sinaliza esse uso através de 
sua forma e iluminação, pode ser en-
tendida à distância, relaciona-se com 
o espaço público e com o passeio. Essa 
característica é um dos motivos da di-
ficuldade de adaptação do edifício 
para outros usos, pois para adaptá-lo 
é necessário esconder sua arquitetura, 
com uma sinalização que esconda as 
formas, redesenhe volumes. (SANTORO, 
2004, p.215)

O fator que difere o modelo brasileiro do 
alemão   é a concepção formal e estrutural,  

Dentre as empresas alemãs que seguiram 
este modelo havia a UFA, que em São Paulo 
estava representada pelo UFA - Palace, ci-
nema projetado por Rino Levi que se tornou  
referência para outros cinemas da época.

O diferencial dos cinemas projetados por 
Rino Levi era o fato de estarem intimamente 
alinhadas com os preceitos modernos, apre-
sentando maior preocupação com forma 
e função. Além disto, se destacavam pela 
altíssima qualidade, apresentando comple-
xas soluções estabelecidos por meio de mi-
nuciosos estudos de acústica e condição de 
visibilidade, de modo que impactavam na 
concepção formal dos edifícios.
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Apresentando 3.139 lugares, divididos entre 
plateia e balcão, este cinema representou 
um marco quanto à qualidade técnica e es-
tética. Neste projeto são observadas preo-
cupações quanto a acústica, visível no estu-
do de altura de pé direito e posicionamento 
dos fechamento laterais, além de estudo de 
iluminação, ventilação, acessos e qualida-
de de projeção. Quanto à estrutura, a mes-
ma foi solucionada posicionando o edifício 
sobre a entrada do cinema, assim liberando 
a sala de projeção da necessidade de vigas 
de transição (SIMÕES, 1999).

Foi um salto qualitativo na construção 
das salas e definiu de vez a localização 
da Cinelândia paulistana, território de 
contornos flutuantes, mas que sempre 
inclui a avenida São João, o Largo Pais-
sandu, o Santa Efigênia, a avenida Ipi-
ranga (SIMÕES, 1999,p.38).

UFA - Palace (1936) - Centro

Figura 58 - Corte da entrada 
do Cine Ufa-Palácio 

Figura 57 - Fachada do Cine Art Palácio e do Plaza Hotel, na Avenida São João, em 1953.
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Consistia em um edifício de uso misto com 
uma área comercial na entrada e o cinema 
ao fundo, onde a solução estrutural aplica-
da se assemelhava a observada no UFA-Pa-
lace. Neste projeto e nos subseqüentes, os 
princípios de acústica pareceram melhor 
resolvidos em relação ao exemplo anterior, 
dando uma idéia de evolução quanto às so-
luções aplicadas (SANTORO, 2004).

Cine Universo (1938) - Belém

Rino Levi discorda das disposições esta-
belecidas no Código [de Edificações], 
na exigência de um metro linear de 
portas de saída ou de escada para 
cada grupo de 100 pessoas, mas segue 
as normas oficiais. Tudo é pensado em 
detalhes e a sala ganha uma atração 
extra: o forro móvel. Em noites de céu 
limpo e estrelado, aciona-se um meca-
nismo e a imensa clarabóia se abre (SI-
MÕES,1999).

Figura 59 - Corte longitudinal do Cine Universo
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Cinema Ipiranga (1941) - Centro

O Cine Ipiranga era considerado um mo-
numento ao cinema, apresentando uma 
arquitetura era marcada por linha limpas e 
atmosfera monumental, assim como  pela 
marquise e as luzes, pé direito elevado e a 
própria fachada (SIMÕES, 1999).
Neste cinema foi adotada outra solução es-
trutural, em função do formato do terreno, 
em que parte do edifício do Hotel Excelsior 
foi inserida sobre a menor extensão da sala, 
exigindo vigas de transição de cinco metros 
de altura.  Diante deste aspecto estrutural, o 
arquiteto optou por inverter a sala, colocan-
do a tela de costas para a rua, assim apro-
veitando o menor pé direto para a área de 
tela e o maior para plateia (SANTORO, 2004).

Figura 60 - Corte 
longitudinal do 
Cine  Ipiranga

Figura 61 - Fachada do Cine Ipiranga. 
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O empreendimento compreendia um edifí-
cio residencial, uma área comercial e o ci-
nema. Estruturalmente, se assemelhava às 
outras salas projetadas pelo arquiteto, em 
que o edifício apoiava-se sobre pilares loca-
lizados na entrada do cinema, e a sala de 
projeção encontrava-se ao fundo do lote, 
com estrutura independente. Em seus tem-
pos áureos, a sala continha 4.300 lugares, 
divididos em plateia e balcão, exigindo que 
o arquiteto projetasse saídas nas laterais da 
sala, assim estabelecendo uma comunica-
ção com a rua lateral (SANTORO, 2004).

Piratininga (1943) - Brás

Figura 62 - Fachada do Cine Piratininga.
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4.3 Linguagem e comunicação: Fachadas
Após discutir sobre os aspectos tipológicos 
deste período, é importante destacar a lin-
guagem aplicada às fachadas, para assim 
compreender  como a comunicação esta-
belecida com o indivíduo se modificou ao 
longo dos anos.

Na década de 20 e 30 as fachadas dos ci-
nemas não se articulavam como aparato 
comunicativo, estando ainda muito ligadas 
a estética teatral. Deste modo, a arquitetu-
ra nestes cinemas trabalhava como suporte 
para os elementos de comunicação, como 
cartazes e outdoors dos títulos exibidos, de 
maneira que apenas por meio destes que 
se identificava o uso do espaço (SANTORO, 
2004).

Aos poucos, a relação da arquitetura como 
suporte se modifica, condição observada 
por meio das tipologias temáticas citadas 
anteriormente, onde a arquitetura incorpora 
a comunicação por meio dos recursos esté-
ticos.

Entretanto, a partir dos anos 50, a relação se 
altera, mediante a implantação de grandes 
letreiros e lâmpadas neon, que vão além de 
uma comunicação pictórica, se apresen-
tando como elementos que compõem a ar-
quitetura destes cinemas. Os cartazes ainda 
são mantidos, mas  passam a ser utilizados 

com mais equilíbrio em relação  à arquitetu-
ra, compondo um todo, e sem se apresentar 
como um elemento de diferenciação (SAN-
TORO, 2004).

A informação apenas através da ar-
quitetura não bastava, a sinalização 
criava uma ambiência urbana que si-
nalizava à distância as atividades ali 
concentradas. Esse novo conceito vem 
dos cinemas alemães realizados pela 
UFA no pós-guerra, conhecido como 
night buildings. (SANTORO, 2004, p.223)

Desta forma, com base em Santoro (2004) 
pode-se afirmar que o sinal gráfico no es-
paço se tornou um elemento integrante da 
paisagem, de modo que sua escala  dia-
loga com as transformações ocorridas na 
cidade, mediante ao rodoviarismo, assim 
se moldando tanto ao indivíduo que cami-
nha pela calçada, como também aos que 
estão dentro de automóveis nas ruas, ade-
quando-se à velocidade imposta por estes 
elementos.

A sinalização dos cinemas em São Pau-
lo nas décadas de 30 a 50 pareciam 
cada vez mais estarem comprometidas 
com a velocidade, com uma outra es-
cala de circulação viária que permitisse 
o sucesso comercial da atividade. Mui-
tas vezes os letreiros continham diferen-
tes escalas, uma próxima, para ser vista 
de perto, outra para a visão à distân-
cia. (SANTORO, 2004, p.224)

Figura 63 - Cinema Bráz-Polythema. 

Figura 64 - Fachada do Cinema Broadway.
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Figura 65 - Fachada do Cinema Ritz São Paulo. Figura 66 - Fachada do Cinema Ufa-Palace.
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Figura 67 - 
Influência norte - 
americana vista 
na fachada do 
cinema Paramount 
nos EUA.
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Com base nestes aspectos, é possível traçar 
uma relação entre estas salas de cinema e 
os conceitos levantados por Robert Ventu-
ri em “Aprendendo com Las Vegas” (1972), 
quanto ao conceito de “galpão decorado” 
(GIMENEZ, 2004). Este conceito se enquadra 
dentro da arquitetura dos primeiros cinemas 
da cidade e também com relação à ar-
quitetura das tipologias cenográficas, mar-
cadas por fachadas revestidas por signos 
e elementos decorativos a serem lidos e in-
terpretados, visto que sua forma, em si, não 
transmite as informações suficientes sobre o 
edifício. 

Por outro lado, ao abordarmos os palá-
cios cinematográficos, entramos na esfera 
de outro conceito levantado por Ventu-
ri, a “arquitetura pato”, que se relaciona a 
esta tipologia de sala de exibição na medi-
da que compreendemos que os arquitetos 
modernos tratavam estes ambientes como 
elementos essenciais, onde espaço e forma 
estão submetidos ao programa e a estrutu-
ra. Desta maneira, abrange a forma como 
um todo, envolvendo tanto sua volumetria 
e fachada, como elementos comunicativos 
e luminosos, assim representando um todo 
que compunha o conteúdo destas arquite-
tura em si (SANTORO, 2004)

Ao expandir o campo desta análise, e in-
corporarmos os conceito de fachada e tela 
pontuados por Scoffier no capítulo “Os qua-

tro conceitos fundamentais da arquitetura 
contemporânea” do livro “Leituras em teo-
ria da arquitetura” (2009), observamos que 
tanto nas tipologias mais antigas, como nas 
cenográficas, modernas e, por fim, nos gran-
des palácios cinematográficos, os signos e 
elementos comunicativos estão presentes 
como elementos que se integram à facha-
da. Desta forma, o conceito de “fachada” 
se mantém presente na edificação, expres-
sando seu conteúdo e promovendo relações 
de profundidade e hierarquia de elementos 
maiores e menores na composição. Diante 
disto, pode se concluir que o conceito de 
“tela” não se aplica a esta análise, visto que 
este se opõe ao conceito de “fachada” em 
si, e também por ter como intenção revestir 
e esconder o edifício do ambiente externo, 
articulando-se como um ambiente interme-
diário que se reveste de signos, evocando 
a leitura e interpretação do edifício apenas 
por meio destes elementos (SCOFFIER, 2009).

Figura 68 - Fachada Ópera São Paulo.
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4.5 Eixo: Paulista – Consolação
Cineclubes
Os cineclubes nascem a partir da deman-
da de uma parcela da população por um 
conteúdo diferenciado que, “fugindo” dos 
grandes lançamentos, deram abertura a um 
nicho de atuação e fruição cinematográfi-
ca que lutava por produção tipicamente 
brasileira de longa ou curta metragem, em 
que se tinha como base o combate à cen-
sura do regimes totalitários. Estes espaços 
surgiram primeiramente no Rio de Janeiro, 
durante a passagem do cinema mudo para 
o sonoro, entre 1928 e 1930, tendo como 
grande expoente o Chaplin-Cub. Os cines 
clubes só foram conquistar espaço em São 
Paulo, 10 anos após as experiências cario-
cas, quando o primeiro exemplar paulistano 
se embasava na apreciação de clássicos 
do cinema mudo, ocorrendo debates públi-
cos com temáticas relacionadas às dos fil-
mes (SOUZA, 2014).

Entretanto, Souza  (2014) enfatiza que a vida 
dos Clube de cinema paulistanos foi extre-
mamente breve, visto que encerraram suas 
atividades de maneira compulsória, em fun-
ção da repressão praticada pelo Estado 
Novo. No entanto, sua participação no meio 
cinematográfico não foi encerrada, uma 
vez que seus idealizadores, paralelamente, 
teceram redes de associações com outros 
núcleos culturais, de modo que o Clube de 

Cinema paulistano  renasceu  como uma 
atividade de bases profissionais, deixando 
de lado o amadorismo da primeira fase. 

Cinemas de arte
Antes de qualquer conceito pré-estabele-
cido, deve-se ter em mente que o cinema 
de arte não deve ser visto como um cinema 
que exibia os filmes “encalhados” (SOUZA, 
2014) nas distribuidoras e, de acordo com 
o articulista da revista Visão7, o campo de 
ação para o cinema de arte era imenso e 
inesgotável, pois sua missão englobava pro-
mover reprises de obras e a exibição de fil-
mes que não integravam os grandes circui-
tos comerciais. Desta maneira, enquanto 
que para uma grande sala comercial con-
corrente relançar uma fita já conhecida era 
sinal de decadência, para um cinema de 
arte, podia significar exatamente sua força 
(SOUZA, 2014). 

7 Visão, 3/3/1961 - Souza (2014) especula que o autor 
do artigo tenha sido Paulo Emílio Sales Gomes, mas 
sem assinatura.

A combinação de uma programação 
diferenciada e a oferta de salas con-
fortáveis sugere que o público tinha se 
segmentado definitivamente, instituin-
do a cinefilia, como uma prática cor-
rente do cenário cultural urbano. Isto 
abria espaço para experiências diver-
sificadas no campo do cinema de arte. 
(SOUZA,2014)

Figura 69 - Foto aérea Paulista – Consolação.
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O conceito de cinema de arte tinha como 
base a distinção cultural, buscando um 
maior vínculo com a cultura e temática pre-
sente nos cineclubes, sendo este tipo de 
conteúdo artístico cada vez mais procurado 
pela comunidade cinéfila, visando o desen-
volvimento de um mercado nacional de exi-
bição e distribuição. 

Neste contexto foi observado, principal-
mente pelo mercado exibidor, que houve 
uma segmentação das salas de cinema, 
de modo que houve um deslocamento do 
eixo da Cinelândia, que concentrava o ci-
nema popular. Desta forma, em meados de 
1960, uma nova territorialidade cinéfila es-
tava em ascensão, abrangendo o eixo das 
ruas Augusta e Consolação,  condição que 
se afirmava com abertura do Cine Bijou, na 
praça Roosevelt, trajetória do Cine Coral e 
programação do cinema Trianon, na Rua 
da Consolação, mostrando, assim,  indícios 
da movimentação em direção ao novo eixo 
em ascensão (SOUZA, 2014).

A multiplicação dos cineclubes, o au-
mento do contingente universitário, o 
papel irradiador da Cinemateca, en-
fim, a agitação cultural dos anos 60 (em 
que o Cinema Novo é expressão des-
tacada), contribuem para a formação 
de um público diferenciado - de extra-
to universitário geralmente - que de-
monstra alguma intimidade com a lin-
guagem cinematográfica e se propõe 
a discutir o próprio papel do cinema na 
vida cultural do país. Após a edição do 
AI-5, quando é desencadeada a cen-
sura mais violenta da história recente, a 
importação de filmes fica sensivelmen-
te prejudicada, restando pouco para 
se ver daquilo que é exibido em outras 
capitais do mundo, mas mesmo assim 
os cinemas de arte marcam sua pre-
sença na cidade (SIMÕES, 1999, p.128)

Figura 70 - Fachada Cine Bijou, 1985.
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Dominando o campo de exibição comer-
cial, Dante Ancona Lopez, publicitário ci-
nematográfico, consolidou o Coral como o 
primeiro cinema de arte da cidade em 1958, 
localizado na rua 7 de Abril. Neste cinema o 
publicitário procurou estabelecer uma pro-
gramação diferenciada do circuito tradicio-
nal, buscando atrair o público frequentador 
da Rua Sete de Abril (SOUZA, 2014). 

Com base nos relatos de Souza (2014), os in-
divíduos que frequentavam o  cinema con-
sistiam no público da Biblioteca Municipal 
Mário de Andrade, alunos e professores da 
Faculdade de Filosofia da USP — que nesse 
momento funcionava nas proximidades, na 
rua Maria Antônia —, além dos associados 
do Clube dos Artistas e Amigos da Arte. Des-
ta forma, foi consolidado um público inte-
lectual que englobava arquitetos e artistas, 
que se afastavam do centro composto pe-
los cinemas populares da Cinelândia.

O terreno escolhido abrangia uma área de 
1.107,6m², neste espaço o arquiteto Túlio 
Ficareili acomodou 971 poltronas em uma 
sala única no formato plateia. Atualmente, 
o terreno antes ocupado pelo Coral abriga 
um mini-shopping, e ainda é possível reco-
nhecer aspectos da estrutura na fachada.

Cine Coral

O Coral tinha 971 lugares, cadeiras tipo 
pullman Brafor, projetores Simples de 
R. Ekerman e cristais nas portas e na 
sala de espera fornecidos por Conra-
do Sorgnicht. Na fachada um letreiro 
vertical, A marquise trazia 98 focos lu-
minosos e na face para a rua desenhos 
marítimos, que também adornavam o 
interior da sala.(SOUZA,2014)

Sobre a trajetória do Coral, Souza (2014) 
destaca a importância deste cinema, dian-
te das parcerias estabelecidas com a Fun-
dação Cinemateca Brasileira, por meio da 
Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC-
1962), que tinha sua sede instalada junto ao 
Coral, na sobreloja do empreendimento, 
tendo sido responsável pela organização 
de pré-estreias, palestras, exposições, lança-
mentos de livros e publicações. Desta ma-
neira o Cine Coral constituiu uma platafor-
ma de expansão cultural da Cinemateca e 
dos objetivos dos cinemas de arte.

Apesar da promissora trajetória, com o fim 
do contrato de dez anos da Áurea Filmes 
como locadora do imóvel, Dante Ancona 
Lopez foi obrigado a desocupar o Coral, de 
modo que, neste processo pode-se obser-
var a gradual mudança de eixo do cinema 
de arte para a  região da Avenida Paulista, 
onde havia o Cinema Trianon, para o qual a 
programação do Coral foi transferida. Entre-

tanto, deve-se destacar, que a saída do pu-
blicitário não representou o fim do Cine Co-
ral, que teve administração assumida pela 
companhia carioca Irmãos Valanci, assim 
seguindo em atividade até o seu desapa-
recimento. Neste período o cinema passou 
por inúmeras transformações, envolvendo a 
divisão em duas salas nos anos 70, por não 
serem mais permitidos cinemas com 1.000 
lugares, além de alterações quanto ao con-
teúdo exibido ao final da década 80, ade-
rindo ao modismo da programação adulta, 
e  permanecendo assim até encerrar suas 
atividades em 1990 (SOUZA, 2014).

Figura 71- Sala de exibição do Cine Coral.
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4.6 O Caso Belas Artes
O atual cinema Cine Bela Artes, localizado 
no topo da Rua da Consolação, nem sem-
pre teve este nome. No início de sua trajetó-
ria costumava ser conhecido como Cinema 
Trianon (1956), sendo propriedade da famí-
lia Azer Maluf , sob locação da Cia. Serrador 
em 1967. Nessa época, o Cinema Trianon foi 
rebatizado como Belas Artes, e representou 
um elemento decisivo na consolidação da 
nova territorialidade cinematográfica do 
eixo Augusta-Consolação-Paulista, que se 
mantém até os dias atuais.

Cinema Trianon: O novo Belas Artes na nova 
territorialidade cinéfila

O cinema Trianon, quanto a sua arquitetura, 
foi fruto da combinação de duas propostas 
distintas, em que foi mantida uma compo-
sição de “jogos de volumes” associado a 
colunas, onde se anexaram lâminas inclina-
das de concreto, que escondiam as salas 
de projeção e promoviam maior movimento 
e abstracionismo a fachada, remetendo à 
ideia de cascata. Nesta proposta também 
foi mantida a premissa da composição de 
três blocos ao nível do solo, assim preservan-
do o direcionamento das filas de entrada 
dos espectadores, e desta forma resultando 
em uma edificação de 21m de frente por 
49,5 de fundo (1.040 m²) com 2.076 m² de 
área construída. Quanto à sala de exibição, 

esta era dividida em plateia e balcão, totali-
zando 1.380 lugares(SOUZA, 2014).

De acordo com Souza (2014) ao assumir o 
nome Belas Artes, o cinema passou por uma 
reforma que durou de janeiro a julho de 1967, 
onde o mesmo foi inteiramente repaginado, 
contando com novas poltronas, decoração 
e iluminação, além do aumento do número 
de espectadores, totalizando 1.400 lugares. 
A busca por ampliar o “status” cultural da 
sala de cinema não se restringiu a aspectos 
projetuais, de maneira que a programação 
do Belas Artes em muito se assemelhou a ob-
servada no Coral, exibindo filmes comerciais 
ao lado de outros mais engajados, como por 
exemplo um dos primeiros filmes de Francis 
Ford Coppola ,“Agora você é um homem” 
(SOUZA, 2014). Figura 72 - Cinema Trianon.

Figura 73 - Sala de exibição do Cinema Trianon.
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Sala Mário de Andrade: Reforma, divisão e interdição

Em agosto de 1970 o Belas Artes reinaugurou, após o processo de divisão da sala de  exibição 
em duas novas salas menores: A sala Villa Lobos, ocupando a porção da plateia, e a sala 
Portinari, sendo o antigo balcão. Além destas salas, apesar da falta de documentação sobre 
o assunto, especula-se que durante a reforma para a divisão das salas do Belas Artes tenha 
sido pensada a abertura de uma pequena sala no subsolo, a Sala Mário de Andrade, esta 
que marcaria o renascimento da Sociedade Amigos da Cinemateca -SAC em 1972. Entre-
tanto, apesar de suas qualidades, após a fiscalização da prefeitura em 1978, a construção foi 
classificada como em “completo desacordo com a legislação”, sendo interditada no mesmo 
ano (SOUZA, 2014).

A sala Mário de Andrade seguiu interditada, entretanto teve sua situação “resolvida” em 
função do incêndio criminoso ocorrido em 10/05/1982, que resultou na rescisão do contrato 
de locação .

Multiplex: Belas Artes e a Gaumont do Brasil 

Em 1983 o cinema reabriu sob o nome de Gaumont Belas Artes, de acordo com os relatos de 
Souza (2014), apesar do mercado exibidor se encontrar em decadência, a Cia. Serrador per-
sistiu em investir no Belas Artes, empreendendo uma nova reforma no espaço e convertendo-
-o em um Multiplex, o primeiro da empresa, com seis salas de exibição. O projeto de reforma 
do Belas Artes foi de autoria de Annemarie Rust, compreendendo a  criação de seis salas por 
meio da divisão do antigo balcão em duas salas, redução do pé direito da plateia, conse-
quentemente abrindo espaço para mais uma sala, divisão da plateia em duas porções crian-
do assim outras duas salas, e ampliação da polêmica Sala Mário de Andrade (SOUZA,2014).

Declínio: Circuito Alvorada

No início de 1987, o grupo Circuito Alvorada assumiu o controle do Belas Artes, que na busca 
por atrair mais espectadores,  passou a exibir filmes comerciais ao lado dos filmes de arte, 
medida que se mostrou um fiasco comercial, uma vez que afastou o público fiel, acostumado 
com a programação diferenciada.

Figura 74 - Cine Belas Artes Cia. Serrador – Década de 
60.

Figura 75 - Gaumont Belas Artes.
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Anos 2000: HSBC e Caixa Econômica Federal

Em julho de 2001, o Belas Artes foi passado 
do circuito Alvorada para o Circuito cario-
ca de filmes de arte Estação Botafogo. Foi 
firmado um acordo entre as duas empresas 
em que o grupo se responsabilizaria pela ad-
ministração de 10 salas de cinema paulista-
no em funcionamento na época. Contudo, 
em 2003, a Estação Botafogo decidiu con-
centrar as suas atividades no Rio de Janeiro, 
saindo do mercado paulista, condição que, 
associada ao fim do Studio Alvorada, resul-
taram no abandono do principal complexo 
de exibição do circuito paulistano (SOU-
ZA,2014).

De acordo com Souza (2014), o cinema viu 
mais uma chance de vida ao ser compra-
do por André Sturm, em associação com 
o produtor e diretor Fernando Meirelles da 
O2Filmes, que viram no cinema em vias de 
encerramento de atividades uma potencial 
oportunidade. Nesta nova gestão, foi firma-
da uma parceria entre o departamento de 
marketing do banco inglês HSBC com a pro-
dutora comercial Pandora e a O2Filmes, em 
que foi retomada a programação de cine-
ma de arte, mesclada a filmes comerciais 
de qualidade e produções nacionais, além 
da incorporação de sessões especiais que 
se mantêm em vigor até hoje, como o “Noi-
tão”8 e a meia entrada de segunda.

Evento tradicional do cinema que consiste 
na maratona de três ou quatro filmes, de de-
terminado gênero ou cineasta, durante uma 
madrugada de sexta para sábado. O even-
to em geral acontece uma vez por mês, e 
conta com sorteios entre as sessões e café 
da manhã após a exibição do último título.

Desta maneira, em 2004 foi empreendida 
uma nova reforma no cinema, de autoria 
de Roberto Loeb, em que foram ampliados 
os corredores estreitos, assim como os pés-
-direitos baixos de espaços considerados por 
muitos como claustrofóbicos. Além destes 
aspectos. Também foi instalado um eleva-
dor para uso de portadores de deficiências 
físicas e novas poltronas. Posteriormente foi 
empreendida uma segunda reforma, quan-
do foram retiradas as lâminas que compu-
nham a fachada, com o intuito de abrir uma 
janela envidraçada  (SOUZA, 2014).

Entretanto, após a saída do banco como 
patrocinador, o proprietário do imóvel, Flá-
vio Maluf, solicitou um reajuste no valor da 
locação, mediante a valorização comercial 
do ponto, devido à abertura da estação 
Paulista do metrô. Contudo, o valor solicita-
do era impossível de ser coberto somente 
pelos rendimentos de bilheteria, de forma 
que em 2011 Sturm foi obrigado a deixar o 
imóvel.

Com a intenção de manter o cinema em 

atividade Sturm organizou a movimentos em 
prol da salvação do cinema junto a ONGs 
e associado ao Condephaat9. Além destes, 
contou também com ações do Ministério 
Público Estadual e o Movimento Belas Artes 
– MBA. Esta mobilização gerou resultados 
positivos, e graças a gestão do secretário 
municipal de cultura Juca Ferreira, foi esta-
belecido um convênio com a Caixa Econô-
mica Federal, que promoveria a reabertura 
do complexo de salas (SOUZA, 2014).

Assim, o Caixa Belas Artes, agora com o títu-
lo do banco associado ao nome, mais uma 
vez foi palco de uma inauguração, em ju-
lho de 2014. Nesta nova fase do Belas Artes, 
foram preservadas as seis salas existentes e 
optou-se por projeções predominantemen-
te digitais, possibilitando uma oferta muito 
maior de títulos, dedicando apenas as salas 
Cândido Portinari e a Aleijadinho para pro-
jeções também em película  (SOUZA, 2014).

8 Evento tradicional do cinema que consiste na mara-
tona de três ou quatro filmes, de determinado gênero 
ou cineasta, durante uma madrugada de sexta para 
sábado. O evento em geral acontece uma vez por 
mês, e conta com sorteios entre as sessões e café da 
manhã após a exibição do último título.
9 Neste processo, é importante destacar o papel do 
Condephaat, órgão responsável pelo processo de 
tombamento da fachada do cinema em 2013, que 
com base nos relatos da historiadora Deborah Regina 
Leal Neves presentes no parecer do órgão em ques-
tão, tem seu valor justificado devido a sua implanta-
ção que, remetendo a suas origens enquanto Cine 
Trianon (SOUZA, 2014).
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Figura 76 - HSBC Belas Artes.

Figura 77 - Decadência do Cine Belas Artes.
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Figura 78 - 
Fachada do 

Cine Caixa 
Belas Artes.
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Nova Fase: Petra Belas Artes

No final de fevereiro de 2019, o cinema par-
te mais uma vez em busca de um novo pa-
trocinador, em função a finalização do con-
trato estabelecido com a Caixa Econômica 
Federal,  diante do anúncio do atual gover-
no quanto ao corte de incentivos culturais  
(VEJA,2019).

Assim como da última vez em que esteve 
ameaçado, movimentos populares enga-
jados em preservar o cinema se manifesta-
ram, ação que ajudou a procurar soluções 
para mantê-lo em atividade, defendendo 
sua importância, não apenas como um pa-
trimônio afetivo, mas como um ponto de en-
contro artístico, intelectual e cultural de São 
Paulo (SORIANO; SILVA, 2019).

Diante da divulgação nas mídias e apelo 
popular, no início de maio foi firmado   um 
acordo entre o cinema e o novo patrocina-
dor, a marca de cerveja Petra, que cobrirá  
parte do orçamento anual do cinema, cujo 
principal gasto é com aluguel, pelos próxi-
mos cinco anos, já tendo seu nome incluso 
ao título do cinema (SANCHEZ;MACEDO, 
2019).

Figura 79 - Belas Artes.
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4.7 Fim da euforia: abandono das ruas
Durante as décadas de 60 e 70, a região 
compreendida entre a Avenida Paulista e 
o Rio Pinheiros cresce e atrai os investimen-
tos da principais empresas exibidoras, que 
percebem o paulatino deslocamento da 
centralidade cinematográfica que deixa a 
região central. Afinal, de acordo com os re-
latos de Simões (1999), passada a euforia do 
crescimento urbano, fica claro que o Centro 
está, literalmente, congestionado. Faltam 
espaços para  para a expansão dos negó-
cios e o acesso se torna cada vez mais com-
plexo, o que interfere na própria articulação 
dos serviços da cidade.

Bairros e vilas residenciais se multiplicam, e a 
mancha urbana se expande cada vez mais, 
de modo que bairros tradicionais como San-
to Amaro, Santana, Lapa , Pinheiros e Penha 
assumam a função de centros regionais, 
atendendo a população ao menos nos ser-
viços básicos, e evitando o colapso urbano 
caso, hipoteticamente, toda população fos-
se ao centro (SIMÕES, 1999).

Estas transformações, dinâmicas e urbanas, 
aliadas a degradação, se fizeram sentir no 
Centro, de forma que nota-se a expansão 
da região conhecida como Boca do Lixo 
sobre o centro tradicional. Diante dessas cir-
cunstâncias, foi observada o afastamento 
do público frequentador dos cinemas da re-

gião, que aos poucos perdem o status man-
tido por décadas.

Paralelamente, diante da tentativa de res-
gate do público cinéfilo surge a tipologia 
dos drive-ins ou Auto Cines. Concebido a 
partir da popularidade dos automóveis, que 
representavam mais que um meio de loco-
moção, evocando uma condição de status 
na sociedade. Desta maneira os drive-ins, 
conceitualmente, representavam a união 
entre o divertimento e  veículo de status, ao 
mesmo tempo que, em termos práticos, pro-
moviam relativa privacidade e a possibilida-
de de serviço de bar (SANTORO, 2004).

Há então uma política econômica a es-
tabelecer um elenco de medidas favo-
ráveis à expansão do mercado. O auto-
móvel e o aparelho de televisão são os 
produtos mais ambicionados por uma 
classe média que se expande numeri-
camente. Tendo o automóvel que lhe 
permite viajar nas estradas asfaltadas, 
passar o fim de semana tora da cidade 
e possuindo o aparelho de TV que lhe 
proporciona variedade de diversão (e 
a partir de 70, com o satélite, uma visão 
instantânea do que ocorre no mundo), 
não resta dúvida que se reduzem as 
possibilidades de recuperação para o 
cinema. E as iniciativas, quando ocor-
rem, são bisonhas (SIMÕES, 1999, p.111).

Contudo, apesar de iniciativas como os 
drive-ins, o desenvolvimento das salas de 
cinema não foi capaz de acompanhar o 
crescimento da cidade, de tal modo que 
na década seguinte muitas foram vitimadas 
pela especulação imobiliária, alterando a 
cidade e a indústria cinematográfica paulis-
ta (SIMÕES, 1999).

As salas que não fecharam, precisaram 
optar por outra forma de sobrevivência, 
mudando sua programação usual para 
conteúdo adulto, ou transformando-se em 
igrejas, estacionamentos, depósitos, super-
mercados ou bingos, como no caso do Ci-
nema Dom José e Central que se transfor-
maram em cinemas eróticos, e o Cinema 
Tóquio que se tornou uma igreja evangélica. 
Em outros casos, os empresários encontram 
como solução  dividir as salas, cujos balcões 
permaneciam vazios boa parte da sema-
na, assim tentando oferecer uma variedade 
maior de títulos. Contudo, deve se frisar que 
estas reformas, de maneira geral, raramente 
levavam em consideração as normas técni-
cas, além de não proporcionarem qualquer 
qualidade de projeção ou conforto para o 
espectador, buscando-se sempre utilizar ao 
máximo o espaço físico disponível  (SIMÕES, 
1999).
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Paralelamente, cresceram os espaços Multi-
plex nos shopping centers, envolvendo uma 
programação mais atenta às tendências, 
associado a equipamentos de qualidade 
a maior segurança dos shoppings. Ests es-
paços aos poucos substituíram as tradicio-
nais salas Centro e Bairro, assim, perdendo 
“todo ar clássico de hábito cinéfilo” (CAPU-
TO,2011).

Ao longo deste processo deve-se destacar 
que não foram unicamente as transforma-
ções urbanas que implicaram na decadên-
cia das salas de cinema. Na década de 50, 
com o surgimento da televisão, a relação 
estabelecida com o cinema começou a se 
alterar. Seguida desta, durante os anos 1980 
e 1990 emergiram os videocassetes, VHS e 
DVDs que implicaram em uma revolução 
tecnológica, seguidos pelo advento da pi-
rataria, que influenciou a distribuição e exibi-
ção dos filmes no mundo, impactando tam-
bém nos lucros das bilheterias dos cinemas 
(CAPUTO,2011). Figura 80 - Snob’s autocine.
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Parte 5
Cidade atual e o futuro do cinema (1990 -    )
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Ao longo dos anos 90 , o número de cine-
mas de rua havia diminuído, enquanto os 
espaços cineplex e multiplex encabeçados 
por grandes redes de distribuição cresciam 
cada vez mais. Em relação a esta nova ti-
pologia em vigência, sobre seus aspectos 
arquitetônicos é importante salientar que 
as salas foram reduzidas, de forma que um 
complexo cinematográfico continha várias 
salas, com transmissão simultânea de filmes 
diferentes, visando gerar maior lucro possí-
vel. Este aspecto se distingue das tipologias 
anteriormente vistas ,que em geral apresen-
tavam um única sala (CAPUTO,2011).

Estas salas de cinema em geral integram o 
programa de shoppings centers de gran-
des cidades, se apresentando como “lojas 
âncora”, contudo, deve se frisar que a sua 
presença é bastante discreta. Na Cinelân-
dia a implantação ocorreu de forma distin-
ta, sendo marcada pela monumentalidade 
das marquises e escadas se apresentavam 
como elemento chave, dentro dos shoppin-
gs, os cinemas nada mais são que “mais 
uma vitrine” (SIMÕES, 1999). 

5.1 Cineplex e Multiplex : Grandes redes de distribuição da atualidade
É certo que o ato de ir ao cinema des-
vencilhou-se daquela aura de acon-
tecimento social. Na conjuntura atual 
o filme é apenas um programa a mais 
no “pacote” de atrações. Não se diz 
mais como antes “vou ao Metro”,o que 
denotava de imediato uma prioridade 
absoluta (SIMÕES,1999, p.145).

Em função do cenário cinematográfica da 
atualidade, com base em dados da Ancine 
(2018) e do Blog Salas de Cinema (2016), é 
interessante destacar as seguintes redes:

Cinemark: Tendo raízes estadunidenses, a 
rede Cinemark é uma das três maiores re-
des de cinema do mundo, especializada 
em complexos que seguem a tipologia mul-
tiplex. Apresenta o maior parque exibidor 
brasileiro, estando presente em 42 cidades 
distribuídas pelas cinco regiões do país, to-
talizando cerca de 625 salas em funciona-
mento.

Cinépolis: Empresa de origem mexicana, é a 
segunda maior no Brasil. Está presente em 33 
cidades brasileiras, apresentando um total 
de 382 salas.

UCI: A United Cinemas Internacional, e uma 
rede de cinemas britânica, instalada em vá-
rios países do mundo. No Brasil, conta com 
parque exibidor de 23 complexos, distribu-
ídos por 11 cidades brasileiras, totalizando 
113 salas.  

Kinoplex: Empresa de origem brasileira de 
maior expressividade, sendo uma das mais 
antigas. Os complexos cinematográficos Ki-
noplex estão distribuídos em 19 cidades de 
11 estados brasileiros de quase todas as re-
giões do país, totalizando cerca de 196 sa-
las em funcionamento.

Figura 81 - Sala de cinema do Cinemark Iguatemi.
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5.2 Cinema x streaming: O novo modelo de exibição da atualidade 
é uma ameaça para as salas de cinema?
Como já mencionado anteriormente, o cine-
ma, enquanto espaço exibição, enfrentou 
concorrentes desde a década de 50 com o 
surgimento da televisão, entretanto na atu-
alidade os grandes “rivais”, não apenas do 
cinema mas dos outros meios de exibição, 
são as plataformas de streaming10. 

A popularidade deste meio de exibição é 
tamanha que se questionar se o streaming 
pode derrubar os cinemas não seria um 
grande absurdo, de maneira em 2018 o gru-
po Alexandria Big Data (CANALTECH,2018) 
realizou um levantamento com 1.500 par-
ticipantes em todo Brasil, com o intuito de 
compreender a porcentagem de pessoas 
que frequentam o cinema e suas razões 
para isto, e também investigar a quantidade 
de indivíduos que deixaram de ir ao cinema 
e suas justificativas, chegando a seguintes 
conclusões:

Cerca de 65% dos assinantes de streaming 
de vídeo preferem assistir aos filmes no con-
forto de suas casas  do que ir ao cinema. 
Dentre os motivos pela preferência ao strea-
ming, destacam-se:

-  A possibilidade assistir quando quiser;

-  Permanecer no conforto de casa;

- Facilidade de ver os filmes onde quiser, 
abrangendo tanto de local como dispositi-
vo utilizado;

- Possibilidade de pausar o filme;

- Poder trocar de título

Ser mais barato que uma entrada de cine-
ma e apresentar um catálogo mais amplo 
de títulos;

Dentre os 35% que preferem ir ao cinema, 
apresentam como justificativa o fato de:

- A experiência de se assistir um  filme na sala 
ser insubstituível;

- A tela grande torna a experiência mais di-
vertida;

- Preferência por lançamentos, estes estão 
presentes apenas nos cinemas;

- Qualidade de som;

10 Consiste na possibilidade acessar conteúdos na in-
ternet sem a necessidade de o usuário fazer downlo-
ad para ter acesso ao filme ou vídeo. Uma variação 
dentro da tecnologia streaming, é a possibilidade de 
o conteúdo ser on-demand, ou seja, por demanda, 
de modo que através da compra de um título especí-
fico ou pacote mensal, o usuário tem a possibilidade 
acessar ao filme quantas vezes desejar e no horário 
que quiser. No caso da compra de pacotes mensais 
o usuário tem a sua disposição uma cartela de títu-
los que não seguem uma programação fixa, este é o 
caso de plataformas como: Amazon Prime Video, NET-
now, Mubi, Librefix, Looke, HBO GO e a mais popular 
da atualidade, a Netflix (VILAÇA,2017).

Figura 82 - Interface da plataforma Netflix.
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Além deste levantamento, outra pesquisa 
divulgada pela revista “Variety” feita pelo 
Centro de Estudos Quantitativos em Econo-
mia e Finanças da EY em 2018, por encomen-
da da Associação Nacional de Proprietários 
de Cinema dos EUA (National Association of 
Theater Owners - NATO), concluiu através 
dos 2.500 participantes que as pessoas que 
foram nove ou mais vezes ao cinema duran-
te o ano, são as mesmas que mais consu-
miram conteúdos on-demand ou streaming, 
assim concluindo que  este tipo de serviço 
não interfere no hábito de sair de casa para 
ver a um filme (UOL,2018).

Apesar do otimismo da pesquisa publicada 
pela revista “Variety” para o caso america-
no, ao compararmos com as respostas da 
pesquisa grupo Alexandria Big Data e rela-
cionarmos com o resultado do último levan-
tamento da Agência Nacional de Cinema 
(Ancine), nota-se que no caso brasileiro, as 
bilheterias vêm diminuindo a cada ano. Este 
resultado pode ser justificado com base no 
artigo de Machado (2019), que demonstra 
como no Brasil, a opção pelo streaming se 
dá em muito por por questões econômicas 
e não apenas gosto. Afinal ir ao cinema , vis-
to como um acontecimento social, envolve 
gastos que vão além do preço do bilhete. 
De modo que ao considerarmos que em um 
passeio de fim de semana, uma família gas- Figura 83 - Resultados do cinema 

Brasileiro: Dados gerais.
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ta além do valor dos ingressos de todos os in-
divíduos, também com estacionamento ou 
condução e um possível consumo com ali-
mentação, o resultado é um valor elevado, 
que não se encaixa na realidade financeira 
de muitas famílias brasileiras. Diante destas 
circunstâncias, os serviços de streaming se 
apresentam como uma solução mais de-
mocrática que, apesar de não promover a 
imersão que a sala de cinema propicia, pos-
sibilita o acesso a filmes por um preço aces-
sível(MACHADO, 2019).

Com estas circunstâncias em mente, e ao 
analisarmos a atual conjuntura cinemato-
gráfica, sobre o público frequentador e as 
inovações aplicadas às salas de cinema, 
é possível concluir que a tendência para o 
futuro, que já vem acontecendo a alguns 
anos, é que o cinema se torne um entrete-
nimento exclusivo de uma classe social mais 
abastada. Este movimento pode ser classifi-
cado como um processo de gentrificação 
do cinema, em que mais uma vez se tem a 
elitização deste tipo de entretenimento, de 
maneira que a cada inovação tecnológica 
preço do ingresso se eleva cada vez mais 
(MACHADO,2019).

Além das questões econômicas, outro as-
pecto que deve ser mencionado envolve 
a qualidade dos títulos disponibilizados via 
streaming,  devendo ser destacado o filme 
Roma, do diretor Alfonso Cuarón, vencedor

Figura 84- Mercado Audiovisual Brasileiro: Bilheterias.
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dor do Oscar de melhor filme estrangeiro e 
também de melhor diretor em 2019. Este fil-
me lançado pela Netflix, trouxe de volta dis-
cussões a respeito do meio de distribuição 
e  exibição dos filmes dentro do embate ci-
nema x streaming. A importância deste filme 
vai além do Oscar, uma vez que esta pelí-
cula classificada como cult,  está facilmente 
disponível a qualquer um que queira assisti-
-la, diferente de qualquer outro lançamento 
do gênero que integra a programação dos 
escassos cinemas de arte, que contemplam 
um público mais seleto e pouco diversifica-
do, colocado em pauta novamente a ques-
tão de acesso mais democrático ao conteú-
do cinematográfico (MACHADO, 2019).

Diante dessas circunstâncias, para as salas 
de cinema surge como solução para resga-
te do público se reinventar, incorporando 
inovação de qualidade de som e imagem, 
como no caso das salas 3D, 4D, XD, IMAX 
e similares, visando criar uma ambiência 
mais imersiva. Além dos aspectos tecnoló-
gicos, apostam em sessões com mobiliário 
interno diferenciado envolvendo poltronas 
reclináveis mais confortáveis que as poltro-
nas padrão, programações que incluem 
um cardápio mais rico que a simples pipo-
ca e também programações diferenciadas 
com circuitos temáticos específicos, basea-
dos em determinados gêneros ou cineastas 
(EXAME, 2017).

Figura 85 - Cena do filme Roma de Alfonso Cuarón.
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Estudos de caso
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6.1 Cine Tela Brasil: A trajetória do cine em cena 
O projeto “Cine tela Brasil” criado durante 
a década de 1990 pelo casal de cineastas 
Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, teve como 
intuito proporcionar a experiência de ir ao 
cinema para comunidades de baixa renda 
e também cidades que não tem acesso a 
este tipo de entretenimento no Brasil (CINE... 
2012). Ao comentar sobre o projeto, Bolog-
nesi destaca a questão do acesso desigual 
ao cinema no Brasil,onde até 2014 apenas 
25 milhões dos 200 milhões de habitantes no 
Brasil tinham acesso ao cinema, ou seja, cer-
ca de 15 % da população (PEZZONI,2014).

O projeto cruzou o Brasil, ocupando esco-
las, praças, igrejas e até aldeias indígenas, 
levantando questões que não se limitam ao 
entretenimento, mas  abrangendo também 
aspectos da vivência coletiva. Em 2014 o 
projeto já havia alcançado cerca de 386 ci-
dades, onde foram realizadas 7.439 sessões 
com a exibição de 137 filmes distintos, apre-
sentando uma taxa de ocupação de 80%,a 
maior no Brasil, mesmo se comparada a sa-
las comerciais que é de 30% (PEZZONI,2014). 
Segundo Bodanzki, isso demonstra que as 
pessoas querem ir ao cinema, porém nem 
sempre têm condições financeiras para isto.

O cinema agrega uma experiência 
muito forte, que é a experiência de 
mergulhar em uma obra no escuro. Isso 
tem um impacto muito maior do que 
assistir a um filme na televisão”, reflete 
Luiz Bolognesi, em entrevista ao Prome-
nino, destacando também o aspecto 
de vivência coletiva. “Certa vez, uma 
mãe de família da Baixada Fluminense 
comentou que há muito tempo não via 
as pessoas da comunidade saírem jun-
tas, com suas roupas de domingo, para 
irem a algum lugar. Por medo, foram 
perdendo o hábito.” (PEZZONI, 2014)

Com esta premissa em mente, o casal ini-
ciou seu percurso pelo país sob nome “Cine 
Mambembe” de modo arcaico e improvisa-
do, viajando de carro e carregando na ba-
gagem um projetor de 16mm emprestado, 
uma tela doada e alguns rolos de curta me-
tragens de produções próprias e de amigos. 
Com estes poucos equipamentos, começa-
ram a promover sessões gratuitas, que eram 
montadas pelo casal com o auxílio de mo-
radores locais, onde tinha-se a exibição de 
películas seguidas por discussões e debates 
(PEZZONI,2014).

A gente ia fazer uma sessão, em uma ci-
dadezinha no interior do Piauí, quando 
começou a chover. Estava todo mun-
do na praça e o padre falou: ‘Vamos 
fazer na igreja’. Ele abriu aquela igreja 
linda, todo mundo entrou, sentou na-
queles banquinhos, o Cristo ali. Ao fim, 
uma senhora de uns 70 anos abraçou a 
Laís e disse: ‘Eu sabia que não ia morrer 
sem ver cinema. – Relato de expecta-
dor (PEZZONI, 2014)

Figura 86 - Sala de exibição Cine em Cena/ Cine Tela 
Brasil.



80

A partir de 2004, o projeto superou a condi-
ções de “improviso”, assumindo um caráter 
mais formal, materializado através de duas 
novas salas com uma estrutura mais conso-
lidada e complexa. Com base no artigo de 
Carolina Pezzoni (2014) e nos relatos de Mar-
cos Barreto, sócio do projeto durante 2011 
e 2012, esta nova sala, que ainda utilizada, 
consiste em uma tenda desmontável de 200 
m², com estrutura metálica e fechamentos 
em lona, criando uma sala escura e fecha-
da, diferente do modelo anterior em que as 
projeções se davam a céu aberto.O novo 
modelo tem capacidade para cerca de 225 
lugares , utiliza um equipamento de proje-
ção 35mm cinemascope, tela de 21m² som 
surround digital  e sistema de ar condiciona-
do (CINE... 2012).

De acordo com os relatos de Marcos Bar-
reto, a distribuição espacial se articula de 
forma que o galpão montado abriga a tela 
e a plateia, disposta em cadeiras no chão 
e sem arquibancadas, e os equipamentos 
técnicos como ar-condicionado e projetor 
ficam dentro do caminhão que transporta 
as peças, criando uma espécie de cabine 
projeção estacionada ao fundo da sala de 
cinema. É importante destacar que a dispo-
sição espacial criada teve preocupações 
que iam além de aspectos de funcionalida-
de, Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi queriam 
promover uma experiência mais fiel possível 
de “estar em uma sala de cinema formal”, 
tendo assim a preocupação de incorporar

elementos sensoriais às salas de cinema, 
como o frio do ar condicionado e o leve 
som de fundo do projetor em funcionamen-
to, o que justifica a escolha por um aparelho 
cinemascope no lugar de um equipamento 
digital.

Dentro deste contexto, Barreto destaca 
os desafios enfrentados com relação aos 
gastos para manter o projeto em funcio-
namento, que apesar dos poucos elemen-
tos, envolvem um custo relativamente alto, 
abrangendo a fabricação e manutenção 
do cinema, custo da viagem, equipe ad-
ministrativa e funcionários. Com estas con-
dicionantes em mente, tem se um impacto 
na estrutura física da sala de cinema, esta 
que deve ser confeccionada com materiais 
baratos, resistentes e de fácil manuseio, de 
modo que não demandem muito tempo de 
montagem.

Este cinema se caracteriza como uma ocu-
pação efêmera, permanecendo de três a 
cinco dias em cada cidade. Neste processo 
de montagem, exibição e desmontagem, 
o projeto social conta com dois núcleos de 
trabalho:

- Grupo administrativo: tem como responsa-
bilidade as questões de logísticas e parce-
rias públicas;

- Núcleo executivo: Encarregado do trans-
porte e montagem. 

Sobre o trabalho do núcleo administrativo e 
logístico é importante destacar as parcerias 
estabelecidas:

Prefeituras das cidades: As cidades e mu-
nicípios que se mostravam interessados em 
receber o projeto “Cine Tela Brasil”, busca-
vam junto aos técnicos do projeto um local 
adequado para a montagem do cinema, 
como praças livres, campos de futebol ou 
descampados. Com relação a apoios finan-
ceiros, o projeto tem como base as rendas 
proporcionadas pela Lei Rouanet11 .

11 Lei Rounet
Levando o nome do secretário de cultura responsá-
vel por seu sansão em 1991, a Lei Rouanet nada mais 
é que a lei de incentivo à cultura (Lei 8.313/91), esta 
que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac). Nesta lei são previstas três formas para o fi-
nanciamento de eventos ou obras de cunho cultural, 
estes meios são:
1. Incentivo Fiscal (mecenato) – Configura -se como o 
meio mais popular, em que pessoas ou empresas assu-
mem o papel de patrocinadores, investindo em ativi-
dades culturais como exposições e festivais, em troca 
podem deduzir o valor investido do imposto renda.
2. O fundo nacional de cultura (FNC)
3. O fundo de investimento cultural e artístico (Ficart) – 
empreendimento nunca foi implementado.
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Figura 87 - Fachada Cine Tela Brasil.
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Ao analisar o projeto sob um viés cultural e 
educativo, é interessante mencionar os pro-
jetos paralelos como as “Oficinas Tela Brasil” 
que abrangiam cursos de audiovisual pre-
sencial e virtual gratuitos ministrados por pro-
fissionais da área, direcionada a crianças e 
adolescentes de baixa renda interessados 
na produção de curtas metragens, exibi-
dos na sala de cinema ao final do curso. De 
acordo com artigo de Pezzoni (2014) ao en-
trevistar os idealizadores do projeto, até 2014 
foram realizadas 121 oficinas, das quais par-
ticiparam 3.158 alunos, que ao todo produ-
ziram 407 curtas-metragens. Como resultado 
destas oficinas os jovens saíam sabendo não 
apenas filmar, mas se posicionar de manei-
ra mais assertiva, consolidando uma “nova 
maneira” de disseminação de conheci-
mento, uma vez, que estes jovens se tornam 
emissores e não meros consumidores, assim 
ampliando seu senso crítico e questionando 
as informações disseminadas pela mídia te-
levisiva (PEZZONI,2014).

Segundo observa Luiz, a experiência do 
audiovisual tem o potencial de desen-
volver competências muito importan-
tes, como o pensamento crítico, o do-
mínio da sintaxe, o empoderamento do 
discurso. Ele ressalta ainda que o pro-
jeto das oficinas não vê o audiovisual 
como um fim, mas como um meio para 
capacitar os jovens a serem melhores 
no que eles pretendem seguir. (PEZZO-
NI, 2014)

De acordo com os relatos de Marcos Barre-
to, os resultados foram extremamente po-
sitivos, de modo que deixaram de aconte-
cer unicamente em cidades sem cinema, 
abrangendo também periferias e parques 
públicos como o Ibirapuera. É importante 
destacar também os aspectos de benefício 
coletivo anteriormente mencionados, como 
a disponibilização dos campos de futebol 
por parte dos jovens de favelas, importante 
elemento de diversão e socialização local, 
para a instalação dos cinemas em benefí-
cio comum da população das comunida-
des. Além do projeto Cine Tela Brasil, devem 
ser mencionados também outros programas 
que visam um acesso mais democrático ao 
cinema como por exemplo o Cine em Cena 
no Ar, que consiste em uma tela de inflável 
criado um cinema ao ar livre. 

Após 2014, Laís e Luiz saíram do projeto para 
poderem se dedicar a outros projetos e tam-
bém ao Instituto Buriti, visando incentivar a 
implementação de núcleos audiovisuais em 
escolas públicas do Brasil. Assim passaram 
o projeto para a coordenação da Ibirajá 
Produções, composta José Carlos da Silva e 
Edson Souza da Silva, integrantes da equipe 
há 14 e 10 anos, respectivamente. As salas 
seguem em funcionamento sob o nome de 
Cine em Cena Brasil, incorporando novos 
atrativos como a criação de salas mais con-
fortáveis com tecnologia 3D. 

Além do projeto Cine em Cena Brasil, devem 
ser mencionados também o programa Cine 
em Cena no Ar, que consiste em uma tela de 
inflável de 16x9 m com área útil de projeção 
de 8x5 m, abrangendo cabine também in-
flável e capacidade para 300 lugares, assim 
criando cinema ao ar livre equipado com 
projetor digital, sistema de som e iluminação 
cenográfica (IBIRAJÁ PRODUÇÕES, 2019).
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6.2 Kineforum Misbar 
O Kineforum Misbar consiste em  uma salas 
de cinema ao ar livre de caráter temporário 
com dimensões de 38x14m,i construída em 
2013 para a Bienal de Jakarta (Indonésia), 
um evento internacional sediado na capital 
do país. O projeto foi resultado da parceria  
entre o escritório de arquitetura Csutoras e 
Liando e o grupo Kineforum, uma organiza-
ção não lucrativa que administra a única 
companhia cinematográfica da Indonésia 
que exibe filmes internacionais, filmes artís-
ticos locais e filmes independentes (FREAR-
SON, 2014).

A proposta do projeto tem como premissa 
retomar a memória dos cinemas Kineforum, 
que consistiam cinemas open-air , que são 
cada vez mais escassos na Indonésia. Tendo 
esta premissa em mente, ao analisar os as-
pectos acústicos deste projeto,  não se deve 
esperar as mesmas condições acústicas de 
uma sala  de cinema multiplex, de maneira 
que não se tem cobertura e nem paredes, 
estas que foram substituídas por tecidos, que 
não fornecem  relevante proteção acústica 
aos eventos exteriores, além de não promo-
vem a condição de imersão espacial vista 
nas salas convencionais.

Figura 91 - Kineforum Misbar.
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Parte 7
Complexo Vera Cruz: Cinema Itinerante
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7.1 Cinematografia
A proposta de projeto teve como essência 
a elaboração de uma sala de cinema itine-
rante, tendo -se em mente a concepção 
das ocupações efêmeras, vistas como ele-
mentos com capacidade de transformar o 
caráter do espaço urbano, durante o seu 
período de duração. Conceitualmente, 
sua concepção evoca uma linha de pen-
samento artístico e social em consonância 
com o programa SPCine, e também com 
as propostas do grupo Cine tela Brasil, ide-
alizado pelos cineastas Luiz Bolognesi e Laís 
Bodanzky.
 
Associada ao projeto da sala de exibição, 
amplia -se o âmbito da proposta abrangen-
do também o resgate da memória da Cia 
cinematográfica Vera Cruz, atribuindo-lhe a 
função de sede distribuidora do “Cinema iti-
nerante” + Complexo cultural cinematográ-
fico. Projetualmente, são estipuladas como 
diretrizes promover uma maior integração 
entre a quadra e a cidade, de modo que 
se busca superar as barreiras urbanas locais 
impostas pelas grandes avenidas e obstá-
culos físicos que se concretizam através dos 
altos muros, muito frequentes na região.Pro-
põe-se a criação de um parque público as-
sociado a oficina que irá produzir a sala de 
cinema itinerante, deste modo promovendo 
a revitalização do espaço.

Foram determinadas 3 etapas de atuação 
para o desenvolvimento do projeto:

1-Complexo Vera Cruz -SBC: Sede distribui-
dora
Resgatar a memória cinematográfica do es-
túdio Vera Cruz, em São Bernardo Campo.

2-Macrodistribuição: 
Espaços potenciais
Identificar potenciais espaços de aplica-
ção do “Cinema Itinerante” dentro de cada 
zona da cidade de São Paulo.
 
Zona Sul: Terreno em comunidade carente 
- Campo de futebol entre as comunidades 
do Jardim Panorama e Real Parque

Zona Norte: Terreno subutilizado - lote em 
anexo ao Campo de  marte.

Zona Leste: Parque - Parque do Carmo

Zona Oeste: Espaço público - Memorial da 
América Latina.

Centro: Resquício urbano: Viaduto do chá, 
associado ao Anhangabaú, uma praça pú-
blica

3- Sala de cinema itinerante:
Desenvolvimento dos aspectos construtivos 
da sala de cinema, envolvendo questões de 
materiais, estrutura, aspectos acústicos e de 
conforto térmico.
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7.2 Memória
As diretrizes contempladas na intervenção 
no terreno da companhia Vera Cruz foram:

·         Respeitar a pré-existência tombada
·         “Abrir” o complexo para a cidade
·         Resgatar a memória cinematográfica

Diante destes aspectos foi estipulada a re-
tirada de todas as construções que não 
compõem a proposta original do projeto, 
mantendo-se apenas o galpão principal e o 
galpão semicircular. Propõe-se a retirada de 
grades e muros, abrindo o terreno   para a 
população assumindo o uso de parque pú-
blico. O estacionamento existente será reti-
rado e posicionado nas “franjas” do terreno. 
Além destas alterações de âmbito urbano 
será estabelecida uma conexão com a Es-
cola Estadual Wallace Cockrane Simonsen,-
que está  localizada na Rua Tasman.

A partir das diretrizes estipuladas, desenvol-
veu -se o programa que contempla:

Oficina Vera Cruz: Esta ocuparia o galpão 
principal, em que se propõe o uso como li-
nha de montagem do cinema itinerante, 
administração do complexo, usos comu-
nitários como salas de coworking e setores 
educativos voltados ao ensino da cinema-
tografia.

Estes usos estariam distribuídos de acordo 
com os pés direitos determinados pela estru-
tura existente, que se apresenta como um 
exoesqueleto configurando-se como ele-
mento de linguagem e ambiente de perma-
nência para os usuários.

Estruturalmente, se propõe a utilização de 
estrutura metálica, evidenciando a interven-
ção em relação a pré-existência, constituída 
por estrutura de concreto com fechamentos 
em alvenaria aparente. Esta estrutura arti-
cula-se em mezaninos, de modo que estes 
possam ser retirados sem prejudicar o edifí-
cio existente mediante a possibilidade alte-
ração da ocupação no futuro.

Cine Teatro: Para este edifício optou-se por 
seguir a proposta feita pelo escritório Brasil 
Arquitetura, tornando o edifício semicircular 
em um cine teatro. Entretanto, diferente da 
intervenção anterior, busca-se evidenciar a 
forma da arquitetura existente, de maneira 
que serão retirados os acréscimos que cir-
cundam o edifício, de forma que o progra-
ma anteriormente proposto se desmembra 
em um edifício anexo que contará com res-
taurante e lanchonete.

Memorial Vera Cruz: Este edifício abriga um 
dos usos desmembrados da proposta do 
Brasil Arquitetura, O seu programa contem-
pla galeria para exposição de peças que 
compõem a história da companhia cinema-
tográfica e também uma cinemateca divi-
dida em acervo físico e digital.
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Figura - Implantação
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Elevação 1

Elevação 2

Elevação 3

Elevação 4
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Corte a.a

Corte b.b

Corte c.c

Corte d.d
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Ofícina e cine-teatro
Pavimento térreo
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Ofícina e cine-teatro
Primeiro pavimento
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Ofícina e cine-teatro
Segundo pavimento
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Ofícina e cine-teatro
Terceiro pavimento
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Ofícina e cine-teatro
Subsolo
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Memorial - cinemateca
Diagrama de usos Pavimento térreo

Acesso e auditório

Cinemateca e 
galeria

Cinemateca e 
galeria
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Memorial - cinemateca 
Primeiro pavimento Segundo pavimento
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Memorial - cinemateca 
Planta de cobertura Subsolo
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Corte longitudinal

Corte transversal

Memorial - cinemateca
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7.3 Protótipo
A sala de exibição itinerante  tem  a intenção 
de promover um acesso mais democrático 
ao cinema, que apesar de ser considerado 
um dos meios de entretenimento mais po-
pulares, caminha para um processo de eli-
tização. Além de contemplar a questão da 
acessibilidade, busca-se resgatar o contato 
do cinema com o meio urbano, recuperan-
do a concepção de ir ao cinema como um 
acontecimento social e coletivo, em que se 
tem a “experiência” da cidade, sendo uma 
atividade que vai além do ato de assistir a 
um filme(SIMÕES,1999).

Construtivamente, teve-se como base o 
conceito de modularidade, possibilitando
a reprodução em distintas dimensões e a 
aplicação em variadas localizações, desta 
maneira configurando-se como uma sala 
de cinema acessível para todos os públicos. 
Além do aspecto modular, foi empreendida 
uma minuciosa pesquisa de materiais e téc-
nicas construtivas, consolidando um protóti 
po que aliasse a facilidade de montagem, 
baixo custo e modo de transporte.

Desta forma todas as peças foram dimen-
sionadas de maneira que pudessem ser 
transportadas em caminhões (12x 2.5 m) e 
exigindo a menor quantidade possível de in-
divíduos para montagem da sala.

Diante destes aspectos foram estipuladas 
três conceitos norteadores:

Coletividade: Dentro de um espaço urbano, 
averiguar a possibilidade desta intervenção 
agregar novos usos.

Modularidade: Possibilidade de se expandir 
ou diminuir conforme a necessidade.

Efêmero: Visto como elemento com capa-
cidade de ativar uma localização, que pro-
picia uma maior liberdade de apropriação 
por parte da população.
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Pespectiva explodida
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Diagrama construtivo: Estrutura de andaimes Estrutura modular: Detalhamento dos andaimes
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Planta do protótipo  
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Corte a.a
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Corte b.b
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7.4 Conclusão
Diante das informações levantadas nesta 
pesquisa, é importante frisar mais uma vez, a 
tendência à elitização deste equipamento,-
visto que, na conjuntura atual esta tendên-
cia se afirma não por meio de territorialida-
des ou por diferenças entre salas centro ou 
bairro, se afirmando por meio do valor dos 
ingressos em si, que variam conforme a qua-
lidade de infraestrutura de som e imagem.

Quanto a articulação urbana,foi possível no-
tar o quanto as transformações da cidade 
influenciaram tanto a concepção espacial 
das salas de exibição como as películas em 
si, que além de uma forma de entretenimen-
to se articulavam como um meio de comu-
nicação. Diante destas transformações, fica 
evidente a alteração da relação que a po-
pulação estabelece com estes equipamen-
tos, de modo que cada vez mais se perde a 
dimensão de “ acontecimento social” , em 
que se retorna para a condição “embrio-
nária” de mais um elemento de divertimen-
to. Neste âmbito  é interessante destacar o 
questionamento de, Simões (1999): Será que 
o espetáculo cinematográfico acabou?

A concepção que se tinha de cinema no 
passado, sim. Mas o sentimento de emoção 
que o cinema promove ainda permanece, 
contudo transformado, de modo que se re-
lativizou diante da presença de outras for-
mas de exibição. De fato, ele deixa de ser 
um acontecimento social que centraliza 
o interesse da população, mas suas raízes 
dentro da esfera cultural da cidade seguem 
fortes, sendo ainda a atração mais popular 
de todas (SIMÕES,1999).

Baseado nestes aspectos, é possível dizer 
que para as salas de cinema a solução 
para atrair o público reside em se adaptar 
a indústria para se manter em atividade, se 
transformando e reinventando dentro de 
suas limitações. Quanto ao streaming, não 
existe dúvida que cedo ou tarde, estas pla-
taformas ocuparão uma posição de grande 
relevância dentro da esfera cinematográfi-
ca, isto é, até que uma nova tecnologia sur-
ja e tome o seu lugar, como já aconteceu 
com os antigos agentes dentro da trajetória 
do cinema.
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Fonte: AHSP, [19--]. Disponível: Arquiamigos.org
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Fonte: AHSP, [19--]. Disponível: Arquiamigos.org
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Fonte: AHSP, [19--]. Disponível: Arquiamigos.org
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Fonte: TOLEDE, 1996. 
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Fonte: TOLEDE, 1996. 
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Fonte: TOLEDE, 1996. 
Disponível: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/07.082/259
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Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. Disponível: 
http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 35- Cinema Tangará em Santo André.
Fonte: CLIQUEABC, 2016. 
Disponível: http://cliqueabc.com.br/cleopatra-rainha-do-egito-se-
-curva-andreense-no-cine-tangara/
Figura 37- Tabela das maiores salas até a década de 60.
Fonte: DEPARTAMENTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS “GEOENCO-
VIAS”, 1960.

Figura 38- Cine Santa Helena.
Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/
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Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 40- O primeiro cine República.
Fonte: SIMÕES, 1999.

Figura 41- Imagem tomada da entrada da plateia.
Fonte: DIÁRIO NACIONAL, 1929. 
Disponível: http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine3p/img/dom-
pedro-dn.jpg

Figura 42- A fachada mourisca do Alhambra.
Fonte: SIMÕES, 1999, p.30

Figura 43- Fachada Cine Copan.
Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 44- Cartaz de divulgação do Cine Rosário.
Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 45- O Santa Cecília em final de carreira (1961).
Fonte: SIMÕES, ano, p. 105.

Figura 46- Pavilhão A fachada atual.
Fonte: ACERVO SEÇÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO – PMSBC, 
2014.

Figura 47- Pavilhão B- Cine-Teatro.
Fonte: ACERVO SEÇÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO – PMSBC, 
2014.

Figura 48- Área externa do pavilhão.
Fonte: ACERVO SEÇÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO – PMSBC, 
2014.

Figura 49- Portaria.
Fonte: ACERVO SEÇÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO – PMSBC, 
2014.

Figura 50 - Implantação com proposta de intervenção. 
Fonte: FERRAZ, 1993.

Figura 51 – Implantação com proposta de intervenção
Fonte: FERRAZ, 1993.

Figura 52 - Escada Helicoidal Centro de Conveniência Vera Cruz de 
Lina Bo Bardi.
Fonte: FERRAZ, 1993

Figura 53 - Perspectiva da intervenção do escritório Brasil Arquitetu-
ra.
Fonte: BRASIL ARQUITETURA, 1997.

Figura 54 - Mazzaropi lança novo filme no Art Palacio, 1957.
Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 55- Cinemas ao longo das avenidas São João, Ipiranga e São 
Luís - Cinelândia Paulistana.
Fonte: SANTORO, 2004, p. q54.

Figura 56- Fachada Cine Marrocos.
Fonte: BLOG SALA DE CINEMA DE SÃO PAULO, [19--]. 
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/
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Figura 57 - Fachada do Cine Art Palácio e do Plaza Hotel, na Avenida 
São João, em 1953.
Fonte: PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010

Figura 58 - Corte da entrada do Cine Ufa-Palácio.
Fonte: ARQUIVO MULTIMEIOS/CCSP, 2004)

Figura 59 – Corte longitudinal do Cine Universo.
Fonte: SANTORO, 2004, apud Anelli , 2001, p. 103.

Figura 60 – Corte longitudinal do Cine Ipiranga.
Fonte: SANTORO, 2004, apud Anelli , 2001, p. 121.

Figura 61 - Fachada do Cine Ipiranga. 
Fonte: REPRODUÇÃO LIVRO SALA DE CINEMA EM SÃO PAULO/VEJA 
SP, 2018.

Figura 62 - Fachada do Cine Piratininga.
Fonte: SANTORO, 2004, apud Arquivo Multimeios/CCSP, 2004.

Figura 63 - Cinema Bráz-Polythema. 
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo/Acervo Caio Quintino, [19-
-].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 64 - Fachada do Cinema Broadway.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 65 - Fachada do Cinema Ritz São Paulo.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 66 - Fachada do Cinema Ufa-Palace.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--]
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 67 - Influência norte-americana vista na fachada do cinema 
Paramount nos EUA.
Fonte: SERGIO POROGER, 2018. 
Disponível: https://www.sergioporoger.com/cenas-on-movies/

Figura 68 - Fachada Ópera São Paulo.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 69 - Foto aérea Paulista – Consolação.
Fonte: AHSP, 1972.
Disponível: http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Figura 70 - Fachada Cine Bijou, 1985.
Fonte: SANTORO, 2004, apud. Arquivo Multimeios/ CCSP, 2004.

Figura 71- Sala de exibição do Cine Coral.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 72 - Cinema Trianon.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 73 - Sala de exibição do Cinema Trianon.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/

Figura 74 - Cine Belas Artes Cia. Serrador – Década de 60.
Fonte: Blog Sala de Cinema de São Paulo [19--].
Disponível: http://salasdecinemadesp.blogspot.com/
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Figura 75 - Gaumont Belas Artes.
Fonte: Agência Estado, 1985. 

Figura 76 - HSBC Belas Artes.
Fonte: ÉPOCA, 2009. 
D i spon íve l :h t tp :// rev i s taepoca.g lobo.com/Rev i s ta/Epo-
ca/0, ,EMI112402-15228,00-CINEMAS+DE+RUA+TRANSFOR-
MAM+MAIS+A+VIZINHANCA+QUE+OS+DE+SHOPPING.html

Figura 77 - Decadência do Cine Belas Artes.
Fonte: FELIPE BRAGA, 2011.
Disponível: https://www.flickr.com/photos/fbobraga/6291572706/ 

Figura 78 - Fachada do Cine Caixa Belas Artes.
Fonte: LEONARDO FINOTTI, 2014.
Disponível: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/loeb-
capote_/cine-caixa-belas-artes/1593 

Figura 79 - Belas Artes.
Fonte: FOLHA, 2019. 

Figura 80 - Snob’s autocine.
Fonte: SANTORO, 2004, apud. Arquivo Multimeios/CCSP, 2004. 

Figura 81 - Sala de cinema do Cinemark Iguatemi.
Fonte: MICHAEL MELO/VEJA, 2018.
Disponível: https://veja.abril.com.br/economia/procon-faz-blitz-em-
-cinemas-e-acha-irregularidade-em-95-deles/

Figura 82 - Interface da plataforma Netflix.
Fonte: TECHTUDO/Rodrigo Fernandes, 2018.
Disponível: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/07/
netflix-libera-uso-de-personagem-de-serie-na-foto-de-perfil-saiba-u-
sar.ghtml

Figura 83 - Resultados do cinema Brasileiro: Dados gerais.
Fonte: ANCINE (2018)

Figura 84- Mercado Audiovisual Brasileiro: Bilheterias.
Fonte: ANCINE / Sistema de Acompanhamento da Distribuição em 
Salas de Exibição (SADIS), 2017.

Figura 85 - Cena do filme Roma de Alfonso Cuarón.
Fonte: Divulgação Netflix, 2019. 
Divulgação:https://www.gazetaonline.com.br/entretenimento/
cultura/2019/01/analise-saiba-mais-sobre-os-indicados-ao-os-
car-2019-1014164613.html

Figura 86 - Sala de exibição Cine em Cena/ Cine Tela Brasil.
Fonte: IBIRAJÁ, 2015.
Divulgação: http://www.ibirajaproducoes.com.br/

Figura 87 - Fachada Cine Tela Brasil.
Fonte: CLÓVIS FERREIRA - DIGNA IMAGEM, [20--].
Disponível: http://www.spvias.com.br/sustentabilidade/cultural/cine-
-tela?id=117 

Figura 88 - Estrutura da sala de exibição.
Fonte: IBIRAJÁ, 2015.
Divulgação: http://www.ibirajaproducoes.com.br/

Figura 89 - Caminhão de apoio para sala de exibição.
Fonte: IBIRAJÁ, 2015.
Divulgação: http://www.ibirajaproducoes.com.br/

Figura 90 - Cine em Cena no Ar.
Fonte: IBIRAJÁ, 2015.
Divulgação: http://www.ibirajaproducoes.com.br/
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Figura 91 - Kineforum Misbar.
Fonte: LASZLO CSUTORAS, 2013.
Divulgação: https://www.archdaily.com/467004/kineforum-csutoras-
-and-liando

Figura 92 - Planta e corte longitudinal.
Fonte: LASZLO CSUTORAS, 2013.
Divulgação: https://www.archdaily.com/467004/kineforum-csutoras-
-and-liando

Figura 93 - Perspectiva explodida dos elementos construtivos.
Fonte: LASZLO CSUTORAS, 2013.
Divulgação: https://www.archdaily.com/467004/kineforum-csutoras-
-and-liando

Figura 94- Vista interna de sala de cinema.
Fonte: SERGIO POROGER, 2018. 
Disponível: https://www.sergioporoger.com/cenas-on-movies/
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Apêndice 1: Perspectiva externa do protótipo.
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Apêndice 2: Perspectiva interna do protótipo.
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Apêndice 3: Perspectiva interna do Memorial Vera Cruz.
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Apêndice 4: Perspectiva do Memorial Vera Cruz.
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Apêndice 5: Perspectiva da Oficína Vera Cruz.
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Apêndice 7: Diagrama estrutural do Memorial Vera Cruz. Apêndice 8: Memorial Vera Cruz detalhes técnicos.
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Apêndice 9: Perspectiva explodida da Oficína Vera Cruz. Apêndice 10: Oficína Vera Cruz detalhes técnicos.
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